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ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

Кіндратівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням інформатики та програмування 

за підсумками 2018/2019 навчального року 

Закінчується 2018-2019 навчальний рік. Як і кожен з попередніх, він має 

досягнення і недоліки. І сьогодні в нашому публічному звіті ми якісно і 

системно проаналізуємо підсумки роботи, щоб визначити напрямки на 

наступний 2019-2020 навчальний рік. 

Згідно з функціональними обов'язками я, як директор школи, здійснюю 

безпосереднє керівництво школою, забезпечую реалізацію державної 

освітньої політики, в своїй діяльності керуюся Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні 

засади мовної політики в Україні» , положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, Статутом школи та діючими нормативно-правовими 

документами в галузі освіти в цілому і загальної середньої освіти в приват сти. 

Педагогічному колективу спільно з батьками вдалося провести належну 

роботу щодо охоплення всіх учнів мікрорайону школи навчанням. У тісному 

контакті співпрацюємо з керівником Кіндратівського закладу дошкільної 

освіти О.А.Зуб по виконанню заходів щодо охоплення навчанням дітей 5-

річного віку, на жаль не всі діти даного віку відвідують дошкільний 

навчальний заклад, необхідно поліпшити роботу. 

Забезпеченість наступності в роботі дошкільного закладу і школи є 

довготривалим і нерозривним процесом, а робота - системної і планової; 

задача - комплексними і інтегрованими. Проблема наступності грунтується на 

створенні умов для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи 

єдиної, динамічної, перспективної системи виховання і навчання для 

продовження вчителями того фізичного, психічного, соціального, мовного 

розвитку дитини, який забезпечує дошкільного. 

Робота по рівному доступу до якісної освіти, обов'язковості загальної 

середньої освіти 
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Проведена організаційна робота, видані накази: 

• «Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення 

території обслуговування за школою на 2018/2019 навчальний рік»; 

• «Про підготовку та організований початок 2018/2019 навчального 

року»; 

• «Про порядок організації роботи школи в 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 з попередження дитячого травматизму, 

безпеки життєдіяльності»; 

- «Про організацію роботи з охорони дитинства». 

Відповідно до зазначених наказів була організована робота, в результаті 

якої встановлено: 

• всього на території обслуговування школи проживає дітей шкільного 

віку - 88; 

• з них п'ятирічок 11; 

• всього навчається в Кіндратівській спеціалізованій школі I-III ступенів 

179 дітей; 

• дітей з особливими освітніми потребами - 2. Учні, які не підлягають 

навчанню за медичними показаннями, відсутні. 

У 2018/2019 навчальному році випущено: 

- з 11 класу - 5 здобувачів освіти; 

- подано заяв в 10 клас (за станом на 23 травня 2019 р) - 7 учнів. 

Початкових класів - 5, в них учнів - 66 учнів. 

У 2018/2019 навчальному році в школі, з огляду на бажання одержувачів 

освіти і батьків навчання велося російською мовою. У наступному, 2019-2019 

навчальному році, відповідно до Закону України «Про освіту» планується 

переклад на українську мову навчання. Розподіл годин базового компонента 
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враховуючи інформаційно-технологічний профіль школи забезпечує 

можливість кожному учневі підготуватися до вступу до вищих навчальних 

закладів. 

Допрофільної навчання учнів основної школи (спецкурси, факультативи 

з інформатики та програмування, курси за вибором) вводяться, враховуючи 

інтереси учнів і батьків. 

З огляду на побажання учнів і кадровий склад, зміст освіти розширено 

курсами, спецкурсами, факультативними курсами з інформатики та 

програмування. 

Значна увага педагогічного колективу приділялася адаптації учнів 1,4, 5-

7 класів до навчання в умовах впровадження Державного стандарту 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти та учням 1- го класу 

Нової української школи. 

Школа працювала по п'ятиденному режимі по семестрах. 

До кінця навчального року школу закінчили 156 учнів, з них: 

     0% на початковому рівні, 

     59,5% на середньому рівні, 

     40,5% на достатньому рівні. 

Якість знань становить - 41%. 

На жаль, серед учнів старших класів дуже мало учнів-відмінників, в той 

же час, слід зазначити, що немає учнів, які навчаються на початковому рівні 

Тільки один учень (Пічняков Назар), який став переможцем районної та 

учасником обласної олімпіади з хімії нагороджений похвальною грамотою за 

«За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 

Учні 4, 9, 11 класів успішно пройшли ДПА. Учні 11 класу проходять зараз 

зовнішнє незалежне оцінювання за межами школи, і будемо сподіватися, що 

впораються вони з ним успішно. 

В цьому році проводилася відповідна робота по росту педагогічної 

майстерності вчителів. За рішенням атестаційної комісії I рівня відповідають 

займаній посаді: 
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Заїка Лариса Петрівна - 1 категорія 

Животова Людмила Василівна - спеціаліст 

Бринько Юлія Юріївна  - 1 категорія 

Згідно з планом три вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації при 

Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та один 

учитель при Донбаському державному педагогічному університеті. 

Адміністрація відзначила високий рівень оформлення атестаційних матеріалів 

учителями, які атестувалися. Вони підготували комп'ютерні презентації 

досвіду роботи і представили їх на педагогічних радах. 

Значна увага приділяється в школі комп'ютеризації та інформатизації 

навчально-виховного процесу: триває робота з електронною поштою в мережі 

Internet, з програмою ІСУО, з вдосконаленням сайту школи. 

Станом на даний час в школі налічується 21 комп'ютер і два ноутбука, з 

них один комп'ютер використовується в управлінській діяльності. 

Адміністрація працює над створенням умов для використання 

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

управлінській діяльності. 

Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підвищення рівня 

комп'ютерної грамотності кожного вчителя і ефективне використання 

комп'ютерної техніки в навчально-виховному процесі. 

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт комп'ютерної техніки 

(заправка принтера, ксерокса), придбання витратних матеріалів та паперу. 

Важливою складовою збереження здоров'я дітей є збалансоване 

харчування. У режимі роботи школи велике значення надається організації 

раціонального збалансованого харчування. 

У школі з 01.09.2018 р .. Було організовано харчування для учнів школи, 

в тому числі: 

• 56 учнів 5-9 класів становить 87,8% від загальної кількості, що 

підлягають харчування (за батьківські кошти, не харчуються 5 учнів (за 

заявами батьків)) 
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• 11 учнів 10-11 класів, що становить 70% від загальної кількості, що 

підлягають харчування (за батьківські кошти) 

• 11 дітей з малозабезпечених сімей, учні 1,4,5,6,7,8,10 класів (отримували 

безкоштовні обіди відповідно до наданих довідок в I семестрі, в II семестрі - 

всього 2 (6,9%) учні з 1 - 4 класів). 

У шкільній їдальні є всі необхідні журнали (згідно нормативних 

документів з організації харчування). 

На особливому контролі в адміністрації знаходиться питання виконання 

норм харчування, однак по ряду позицій норми можна було виконати, 

здійснюючи аналіз їх виконання кожні 10 днів. 

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 і генеральне прибирання у 

відповідності з санітарними правилами та вимогами, посуд миється із 

застосуванням дозволених миючих засобів. 

Періодично харчування школярів перевіряють працівники 

Держкомспоживслужби, результати відображені в акті від 21.05.2019. 

Значну роль в організації харчування і контролю за ним в школі грає 

комісія громадського контролю за якістю харчування. До складу комісії 

входять: директор, медична сестра, голова батьківського комітету школи, 

голова комісії з громадського харчування шкільної первинної профспілкової 

організації, представники батьківської громадськості. Крім того, здійснюється 

контроль як за оприбуткуванням, так і за використанням продуктів 

харчування. Хочеться сказати слова подяки кухареві шкільній їдальні 

Натачаевой Оксані Анатоліївні за сумлінну працю по організації харчування 

учнів школи. 

Питання організації харчування періодично заслуховується на 

загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при 

директорі, вирішення яких відображені в протоколах (від 18.09.2018 №1 «Про 
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організацію харчування учнів у 2018/2019 навчальному році», від 18.11.2018 

№ 8 « про результати контролю за організацією харчування », від 18.01.1016 

№ 1« про організацію харчування учнів школи в 2018/2019 навчальному році 

в II семестрі »від 10.05.2019 протокол №3« про стан організації харчування 

учнів у II семестрі ». 

Батьки учнів інформуються з питань організації харчування, якості їжі і 

санітарного стану в їдальні на шкільному інтернет-ресурсі. 

У шкільній їдальні оформлений постійно діючий інформаційний стенд 

для батьків і учнів, що містить щоденне меню з переліком страв, інформацію 

про постачальників, склад комісії громадського контролю за якістю 

харчування, графіки роботи шкільної їдальні, харчування учнів у шкільній 

їдальні, чергування вчителів в їдальні під час прийому їжі дітьми. 

У 2019/2020 навчальному році необхідно: 

• продовжити роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків про значення 

і ролі гарячого харчування на організм дитини; 

- розглянути можливість участі в пілотному проекті «Нове харчування 

школярів в Новій українській школі» (авт. Є. Клопотенко) 

• продовжити роботу з організації харчування учнів у школі, залучення 

спонсорських коштів на гаряче харчування, організацію питного режиму, 

проведення поточного ремонту приміщення їдальні, технічного обладнання, 

придбання посуду; 

• виконання нормативності по організації харчування. 

 

 

Згідно з декларацією прав дитини, Конвенції 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 в школі створено 
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банк даних на дітей пільгових категорій, протягом навчального року 

змінюється і оновлюється в залежності від кількісного складу учнів каждо 

категорії. Таких учнів у нас 24: 2 - дітей з особливими освітніми потребами, 14 

дітей - з багатодітних сімей та 8 дітей - з малозабезпечених сімей. 

Належна увага приділяється реалізації державної політики щодо 

забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

З метою забезпечення умов для безперешкодного доступу до навчального 

закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями на правому 

безлестнічном вході в школу обладнані кнопка виклику і в'їзд для візочників. 

Для координації роботи з дітьми пільгового контингенту, захисту їх прав 

та інтересів призначений громадський інспектор з охорони дитинства. З метою 

висвітлення їх прав і обов'язків, підготовки до життя класні керівники за 

планами виховної роботи проводять заходи для таких дітей. 

У 2019/2020 навчальному році необхідно продовжувати роботу щодо 

виконання законодавства України щодо соціального захисту учнів пільгових 

категорій. Медичне обслуговування працівників школи і одержувачів освіти 

здійснюється медичними працівниками амбулаторії загальної практики 

сімейної с.Кондратовка і шкільної медичною сестрою на 0,25 ставки. Всі 

працівники школи мають медичні книжки і своєчасно проходять медичні 

профілактичні огляди. Також протягом навчального року відповідно до 

графіків був проведений поглиблений профілактичний медичний огляд учнів. 

За його результатами направлені на дообстеження 57,5% учнів, віднесені до 

основної групи - 26% до підготовчої - 40%, в спеціальній - 4%, звільнених від 

занять за результатами медогляду - немає. Найбільший відсоток з виявлених 

патологій - це неврологічні захворювання, зору і ЛОР хвороби (16/10/8). На 

диспансерному обліку перебуває 31 учень. 

Аналізуючи такі дані, можна зробити висновок, що кількість дітей, у яких 

виявлено патології зростає. 

У зв'язку з відсутністю в штатному розкладі повної ставки для медичної 

сестри, контроль за зовнішнім виглядом учнів, станом їх здоров'я, виконання 
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правил особистої гігієни здійснюють вчителі і класні керівники. Огляд всіх 

учнів після канікул на педикульоз, шкірні захворювання здійснює шкільна 

медична сестра з залученням педагогічного складу школи. 

З учнями школи проводять бесіди, анкетування, диктанти з профілактики 

грипу, вірусного гепатиту, туберкульозу, особистої санітарії та гігієни. 

Систематично запрошуються лікарі для виступів на виховних годинах, 

батьківських зборах. 

У 2019/2020 навчальному році необхідно: 

• продовжити роботу по здійсненню контролю за медичним 

обслуговуванням учнів; 

- продовжити проведення просвітницької роботи серед учнів, батьків 

щодо здорового способу життя, медичного обслуговування учнів в школі; 

- оформити листи здоров'я на початок навчального року і вносити зміни 

після профілактичного медичного огляду; 

- проводити фізкультхвилинки, загально-розвиваючі вправи на уроках 

для профілактики захворюваності учнів; 

- продовжити роботу «Школи сприяння здоров'ю» Продовжити роботу по 

створенню умов в навчальному закладі для проходження медогляду учнів, 

проводити роз'яснювальну роботу з батьками про необхідність контролю за 

реальним станом здоров'я, співпраці зі шкільної психологічної службою по 

формуванню навичок здорового способу життя. 

Складовою збереження і відновлення здоров'я школярів є залучення їх до 

змістовного літнього відпочинку та оздоровлення. 

З 27.05.2019 по 14.06.2019 відпочинком в закладі відпочинку - таборі з 

денним перебуванням «Веселка» буде охоплено 50 учнів (на 5 більше, ніж у 

попередньому році), фінансування харчування буде здійснюватись за рахунок 

субвенції з районного бюджету з розрахунку 15 грн / день на дитину і суми 

батьківської доплати в такому ж розмірі. 

Виховна, позаурочна діяльність 
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Основними завданнями виховної роботи в минулому навчальному році 

були: 

- гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для 

всебічного розвитку особистості; 

- національно-патріотичне виховання; 

- підтримка і зміцнення шкільних традицій. 

Значна увага в школі приділялася формуванню системи цінностей: 

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

праці, до себе. 

Пріоритети надавалися і попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії, 

тютюнопаління. Позитивним результатом роботи є те, що на внутрішкільному 

обліку та на обліку учні нашої школи не перебувають. 

Педагогічний колектив працює над застосуванням системного підходу до 

організації виховної діяльності. Зміст системи виховання в школі спрямований 

на формування у дітей особистісних рис громадянина України, які 

передбачають розвиток національної самосвідомості, духовності, 

моральності, художньо-естетичних, правових, трудових, особистих здібностей 

і талантів. Сприянню формування національної самосвідомості та патріотизму 

буде призвано і переведення в майбутньому навчальному році, відповідно до 

Закону України «Про загальну середню освіту» процесу навчання в школах на 

державну українську мову. 

 Плануванням охоплені всі напрямки виховної роботи. При цьому 

вирішуємо наступні завдання: розвиток індивідуальної особистості, 

формування патріотичних почуттів, утвердження національної гідності, 

виховання і розвиток потреб здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного та психічного здоров'я учнів. Виховання молодого покоління - це не 

тільки система цілеспрямованого і планомірного формування світогляду, 

ціннісних орієнтацій, почуттів, волі і характеру молоді, а й адаптація її в 

соціальному середовищі. 
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Ряд різних виховних заходів було націлене саме на те, щоб викликати у 

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 сприяє розвитку діяльності учнівського 

самоврядування. Учнівське самоврядування діє відповідно до Статуту та 

річного плану роботи. Вищим органом учнівського самоврядування в школі є 

загальні збори його членів, збори проводяться двічі на рік. Педагогічний 

колектив сприяє розвитку діяльності учнівського самоврядування. Президент 

школи Селіверстов Дмитро є учасником районного Ради учнівського 

самоврядування. Учнівське самоврядування - спосіб організації учнівського 

колективу, творчо використовують в своїй роботі класні керівники. Активно 

працювали учнівське самоврядування в 4-7, 10 класах. Така організація 

учнівських колективів забезпечує комплексний виховний вплив на учнів, 

залучаючи їх до усвідомленого і систематичної участі в справах не тільки 

класу, але і школи. Кращими учнівськими колективами за підсумками роботи 

визнані колективи 4, 5 і 8 класів. 

Питання організації учнівського самоврядування розглядається на 

педагогічних радах, батьківських зборах і методичних об'єднаннях класних 

керівників. 

Педагогічний колектив школи продовжує роботу з удосконалення 

системи виховної роботи в учнівських колективах класів, учнівською 

молоддю в цілому. 

Учні школи - активні учасники всіх районних заходів відділу освіти, 

районного центру дитячої та юнацької творчості. 

Це свідчить про те, що самореалізація учня є основною умовою 

ефективного виховного процесу, тому необхідно продовжувати створенням 

системи заходів, яка дозволяє проявити себе кожному учневі. 
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Протягом року було організовано навчальні екскурсії та туристичні 

поїздки в Покровск в зоопарк, Соледар на соляну шахту, в Ямпіль на страусину 

ферму. Плануються літні поїздки в музей в Віролюбівка, в регіональний 

ландшафтний парк «Краматорський» Комишуваха, Білокузьминівка, в 

обласний художній музей, в історико-краєзнавчий музей Костянтинівки, 

Дружківки, парк культури і відпочинку «Ювілейний» в м.Костянтинівка 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Важливою справою керівника є створення умов, забезпечення світлового, 

температурного режиму, санітарного стану, зміцнення і модернізація 

матеріально-технічної бази, тому ці питання знаходяться на особистому 

контролі. 

У школі активно працювали члени ради та батьківського комітету по 

контролю за витратами позабюджетних коштів. На школу з бюджету були 

виділені кошти на здійснення оплати за комунальні послуги. За рахунок 

бюджетних асигнувань здійснюється виплата заробітної плати, оплата 

комунальних послуг. 

З метою збереження і зміцнення матеріально-технічної бази для 

поліпшення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів по 

зміцненню матеріально-технічної бази школи за звітний період, залучено 

додаткових коштів: 

Добровільних благодійних батьківських внесків - 4.763 грн 

З них витрачено: 

4.568 грн на 

Господарські потреби школи: 

Придбання сан-Техприлад і устаткування - 1.268 

На канцелярське приладдя - 860 грн 

На покіс трави (придбання зап.частей на бензопилу і баправку бензину) - 

640 грн 

На очистку шкільного двору від снігових заметів в зимовий час - 
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спонсорської допомоги 

Від ПП «Грім» директор А.Г.Ковалев - 2.000 на подарунки дітям на День 

Святого Миколая і Новий рік 

Від ПП «Рикуш» - матеріали для благоустрою шкільного двору (цемент, 

пісок) 

Головний редактор газети «Дружківка на долонях +» В.В.Гайдук - 300 грн 

- на придбання іграшок на новорічну ялинку. 

За рахунок благодійних внесків вчителів були зібрані великодні 

подарунки на суму 400 грн  - дитина з особливими фізичними потребами 

Кофанов А 

Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до 

управління навчально-виховним процесом можливе за умови правильної 

організації вчительського і учнівського колективів на виконання поставлених 

завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи. 

Таким чином, завдяки спільним зусиллям відділу освіти районної 

державної адміністрації, Кіндратівською сільської ради,, педагогічного 

колективу, учнів, батьківської громадськості, приватним підприємцям, 

забезпечено сталий розвиток школи. 

Слово подяки всім, хто допомагав вирішував всі питання навчально - 

виховного процесу. 

Директор школи                  С.А.Кот 


