
Виступ директора Углової  М.М. на звітній конференції  

 31. 05. 2018 р. 

Шановні присутні ! 

     Сьогодні я звітую за свою роботу директора ЗНВК №109  за 2017-2018 

навч. рік. Мій стаж роботи в закладі  складає 24 роки 10 місяців, на посаді 

директора працюю з 2001 року, маю вищу  освіту, за фахом історик. У Звіті 

аналізуються  основні напрямки освітнього процесу і звичайно охопити їх не 

можливо однієї людині, тому адміністративна команда за минулий 

навчальний рік працювала у злагодженому поки що не змінному складі: 

    Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження 

відкритої і демократичної державно-громадської системи управління 

освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у 

навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної 

мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, 

демократичність в роботі навчального закладу, залучення громадськості до 

співпраці. 

    Структура звіту визначена нормативними документами і включає в себе 

такі питання як: 

1.Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-

виховного процесу у навчальному закладі: 

- виконання функціональних обов‟язків щодо забезпечення 

обов‟язковості загальної середньої освіти ; 

№ 

п\п 

П.І.П. Посада,  
навантаження 

 

Освіта Кваліфікац. 

категория  

Стаж 

роботи на 

посаді 

1. 2 Дидика 

Людмила 

Іванівна 

Заст.дир.з 

НВР 

0,5 ст. 

Мелітопольськи

й ПІ  

2002 

Вища, 

вчитель-

методист 

8 років 

2. 3 Сотнікова 

Наталія 

Петрівна 

Заст.дир.з 

НВР 

0,5 ст. 

Запорізький 

держ.ун. 

1994 

Вища, 

вчитель-

методист 

10 років 

3. 4 Власенко 

Людмила 

Григорівна 

Заст.дир.з 

НВР 

0,5 ст. 

Дніпропетр.  

держ.унів.  

1983  

Вища, 

вчитель-

методист 

17 років 

4. 5 Хайруліна 

Олеся 

Сергіївна 

Заст.дир.з 

НВР 

0,5 ст. 

Запорізький 

держ.ун.1997 

 

Вища, 

вчитель-

методист 

13 років 

5. 6 Яценко 

Олена 

Анатоліївна 

Заст.дир.з 

дошкільного 

виховання 

1ст. 

Мелітопольськи

й ПІ 2003 

Вища 6 роки 



- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітньому  процесі, 

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-

технічної бази навчального закладу. 

3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу  та їх 

раціональне використання. 

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров‟я учнів та 

педагогічних працівників: 

- забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

учнів та педагогічних працівників, 

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігєнічних та протипожежних норм, 

- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, 

- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення, 

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень з їх боку, 

- стан дитячого травматизму. 

6. Залучення педагогічної та  батьківської громадськості навчального 

закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими 

організаціями. 

7. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. 

Реагування керівника на зауваження та пропозиції.. 

     Минулий рік  був відмічений  початком дії нового Закону України «Про 

освіту» (прийнятий 5 вересня 2017 р.;28 вересня 2017 р. набрав чинності). Це 

дало нормативну основу для прийняття Програми розвитку нашого закладу 

на  2018-2022 рр.,  реалізація якої приведе до досягнення нового  змісту  

освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації особи в суспільстві.  Затвердженно Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу (протокол педради №10 від 27 

грудня 2017 р.), яке спрямоване на забезпечення академічної свободи і 

сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення 

авторитету закладу, підвищення довіри до результатів навчання. Це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.  

       

   Отже ми з вами продовжуємо бути провідниками змін в освіті та створення 

умов нової української школи.  

       Головною метою ЗНВК згідно із статутом залишається забезпечення 

реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної 

середньої освіти    



 

Протягом навчального року  у нас навчалося: 

На 01.09.2017 р. : 670 учнів, 130 вихованців; 

На 25.05.2018 р.: 671 учня, 130 вихованців 

Вибуло: 11 учнів 

Прибуло: 12  учнів 

        За рік не маємо втрати контингенту –  такий показник є кращим  за 5 

останніх років. 

     Сьогодні написаний наказ про зарахування учнів до 1 класу відповідно до 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

(Наказ  МОН від 16.04.2018 р.). Зарахованні до 3-х перших класів 99 учнів 

проживающіх на території обслуговування, та на інших законних підставах. 

    У  минулому  році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 

60 учнів 1-2-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для 

роботи ГПД було надано навчальні кабінети 215, 214 .  Усі діти, які  

відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  

режиму  роботи. Хочеться відмітити творчий підхід до роботи у дітьми 

вихователів Низької О.Б., та особливо Радей Л.І., яка активно залучає дітей 

до різних форм творчої діяльності, виховної роботи через участь у конкурсах, 

іграх . Питання нявності вільних місць у ГПД в минулому навчальному році 

було розв‟язане, але залишається актуальним.  

     Шкільний підрозділ ЗНВК забезпечував  право громадян на доступну 

освіту шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є 

навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені 

учні, які за станом здоров„я не можуть відвідувати навчальний заклад.  

У 2017/2018 навчальному році у ЗНВК  за індивідуальною формою навчалось  

7  учнів (довідки ЛКК міських лікарень), що складає 1,04 % від загальної 

кількості учнів ЗНВК. З них: 1-А – 2 учня, 2-Б-1 учениця,3-В- 1 учень, 4-В – 1 

учениця, 7-Б  - 1 учень, 8-Б – 1 учень. Правом на збільшення кількості годин 

скористалися 5  дітей  з  інвалідністю : три  учня початкової ланки – по 10 

годин,  учням 7-Б, 8-Б – збільшено до 14 годин.  

Екстернатна форма навчання була організована для  6 учнів 2-го класу та 1 

учениці 10 класу. 

  В минулому році велася робота по створенню умов для варіативності 

навчання та вживалися заходи щодо упровадження інноваційних 

педагогічних технологій в освітній процес: 

        Освітній  процес було організовано відповідно до Робочого навчального 

плану та плану роботу ЗНВК.  

       Робочий навчальний план на 2017-2018 н.р. був погоджений на Раді 

ЗНВК у травні 2017 р. та  включав інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові 

години на предмети інваріантної складової, індивідуальні та групові заняття.  

       Розподіл годин варіативної складової здійснювався з урахуванням  

потреб  учнів, побажанням батьків, фахової  підготовки педагогічних кадрів.  



Додатковий час у 10-А класах використовується для  надання 

додаткових  індивідуальних та групових занять за бажанням батьків та учнів    

з  української мови – 1  години;  історії України – 0,5 годин, алгебри – 2 

години, інформатика – 0,5 години, англійської мови – 0,5 години, фізики – 

0,5 годин; російської мови-1 година, фізичної культури -1 година. у 11-А 

класі - української мови – 2  години;  історії України – 0,5 години, алгебри – 

0,5 години. 

Профільне  навчання реалізовано в 11-му  класі  на базі навчально- 

виховного комплексу № 82 у кількості 6 годин на тиждень для засвоєння 

робітничих спеціальностей за вибором учнів на їх батьків. 

У початковій   школі   варіативна  складова містить 1годину, яка 

спрямовується  на індивідуальну роботу з учнями: 

        0,5 години  -з української мови, 

        0,5 години - з математики.  

         Відповідно до наказу Запорізького обласного управління освіти і науки   

№ 165 від 10.04.06 р. “Про впровадження регіонального курсу “Екологія 

рідного краю” в  5,7,8 класах введено предмет “Екологія рідного краю” за 

рахунок  0,5 годин варіативної складової.  В 6,9-х класах передбачено 

засвоєння змісту навчального матеріалу курсу "Екологія рідного краю" у ході 

викладання "Біології" . 

      В 5,7,8 кл. -  0,5 години варіативної складової спрямовано на вивчення 

регіонального  курсу “Історія рідного краю”, а в 6,9 класах  передбачено 

засвоєння змісту навчального матеріалу курсу “Історія рідного краю” у ході 

викладання «Історії України» під час вивчення на уроках місцевого 

матеріалу.  

 За рахунок варіативної складової збільшена кількість годин на 1 для 

вивчення англійської мови у 6,7,8 класах.  

 Додаткові заняття в основній  школі  з української мови (5А,Б, 

6А,Б,9А,Б ), історії України (6А,Б), географії (6 А,Б), трудового навчання 

(8Б,В класи), біології (7Б), інформатики(5А,Б), фізики(8-А,9-А), математики 

(5-А,Б, 6-А,Б) алгебри (7-Б, 8А,Б, 9А,Б) , хімії (8-А,9-Б), англійської мови (6-

А,9А,Б), російської мови (6Б,8В)  проводяться з метою надання можливості 

приділити більше уваги практичним заняттям ( виконанню практичних робіт 

з  трудового навчання,  роботою з картами на географії, історії,  виконанню 

дослідів на біології, хімії, фізики, рішення прикладів з математики) та з  

метою формування у школярів правильного вибору профілю навчання, 

визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своїх 

переваг з позиції майбутньої діяльності, в 9-х класах-з метою  допомоги 

учням  у підготовці до ДПА. В 7А класі продовжуються додаткові заняття з 

німецької мови для бажаючих учнів за заявою батьків. 

      Загальне сумарне навантаження учнів не перевищує граничних норм, 

встановлених Типовими навчальними планами. 

    Години  варіативної складової робочого  навчального плану  використані в 

повному обсязі.   

 

З метою задоволення освітніх потреб учнів було також здійснено 



- самоокупний гурток для занять хореографією для учнів 2-а класу. 

      Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес 

тісно пов‟язане із професійним зростанням педагогів. Для аналізу цього 

питання надаю слово заступнику директора Власенко Л.Г. (виступ + 

вручення сертифікатів, дипломів , грамот ). 

Всі ці позитивні фактори обумовили покращення результатів навчання. 

 Порівняльний аналіз якості знань у 2-11 класах за 7  років 

Навчальний рік І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь Загалом  

2011-2-12 39% 23% 19% 33% 

2012-2013 57 % 20 % 16 % 33% 

2013-2014 45% 19,6% 29% 37% 

2014-2015 62% 21% 28% 37,8% 

2015-2016 60% 23,5% 24% 37,8% 

2016-2017 60,8 22,7% 23,4 37 

2017-2018 69,9 24,5 16,3 41,1 

 

 Порівняльний аналіз низького рівня знань 2-11 кл за 7 років 

 

Навчальний рік І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь Загалом  

2011-2-12 2% 29% 26% 20% 

2012-2013 1% 32% 24% 20% 

2013-2014 1% 28% 24% 18% 

2014-2015 0% 27% 20% 15,7% 

2015-2016 0% 21% 24% 13% 

2016-2017 2% 26,6% 25,5 17% 

2017-2018 0,4 26,9 20,4 16,3 

 

Кращі  результати  якості  навчання показали: у  

початковій ланці такі класи: 

3 – А Дрибущак І.Л. 81,5 

2 – А Бодрова Ю.В. 83,3 

3 – Б  Бувіна М.О. 91,2 

 

середній ланці: 

8– А Зайцева С.О. 44,8 % 

   

6 – А Сотнікова Н.П. 32,4 % 

5-А Григоренко В.В. 56,3 % 

5Б Науменко В. 32,3 

 

старшій ланці : 

10-А Рюміна О.В. 

 

17,9% 

 



Маємо збільшення кількості учнів, які досягли високих результатів у 

навчанні та отримали  Похвальні листи : 

2012-2013 н.р. – 7 учнів 

 2013-2014 н.р. – 10 учнів 

2014-2015 н.р. – 22 учня. 

2015-2016 н.р. – 24 учня. 

2016-2017 н.р.-28 учнів 

2017-2018 н.р.- 43 учня 

 

Про системну роботу вчителів із обдарованими учнями свідчать 

результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін  

 
Навчальни

й рік 

Олімпіади ПІБ вчителів, що підготували переможців 

ІІ 

етап 

ІІІ 

 етап 
2012-2013 8 2 Рубан В.М., Борисенко О.С., Горпинич Л.П., Кононова С.В., 

Сірий С.М., Силенко О.В., Углова М.М. 

2013-2014 16 2  Редзель Л.С., Углова М.М., Борисенко О.С., Силенко Б.Л., 

Трифонова Л.Г., Кононова С.В., Силенко О.В., Кононов В.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2014-2015 17 3 Редзель Л.С., Скорженко П.І., Углова М.М., Доновська І.В., 

Кононова С.В., Трифонова Л.Г., Горпинич Л.П., Львутіна М.В., 

Силенко О.В., Борисенко О.С. 

2015-2016 19 1 Науменко В.М., Доновська І.В., Горпинич Л.П., Кононов В.М.  

Зайцева С.О.,   Скорженко П.І.,   Трифонова Л.Г.,    Углова М.М., 

Борисенко О.С.    Силенко О.В., Рюміна О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                             

2016-2017 29 2 Науменко В.М., Трифонова Л.Г., Лутченко В.В., Воробйова Л.Б., 

Горпинич Л.П., Львутіна М.В., Борисенко О.С., Углова М.М., 

Редзель Л.С., Русланова С.Л., Дейкіна Т.І., Зайцева С.О., 

Кононова С.В., Скорженко П.І., Силенко О.В., Силенко Б.Л., 

Григоренко В.В. 

2017-2018 29 - Власенко Л.Г., Сотнікова Н.П.Доновська І.В.,Трифонова Л.Г., 

Лутченко В.В., Воробйова Л.Б., Горпинич Л.П., Кононов В.М., 

Борисенко О.С., Углова М.М., Редзель Л.С., Русланова С.Л., 

Дейкіна Т.І., Зайцева С.О., Кононова С.В., Скорженко П.І., 

Силенко О.В., Силенко Б.Л., Рюміна О.В. 

 

      На протязі року більшість учнів була залучена не тільки у шкільні 

конкурси, предметні тижні, але і районі, міськи, республіканські предметні та 

творчи конкурси: 
№ Назва конкурсу Кільк 

учасн.. 

Переможці Міс

це 

Вчитель 

І 

етап 

 

ІІ 

етап 

 

       

1 Районний конкурс «З 

учителем у серці» 

18 4 Жужа Анастасія, 3-А 

Радей Архип, 6-А 

Верба Дар‟я, 9-А 

Дорофеєва Діана, 10-А 

 

 

2 

1 

Дребущак І.Л. 

Радей Л.І. 

Редзель Л.С. 

Доновська І.В. 



2 Ім. Тараса Шевченка 18 3 Лутченко Марія, 6-А 

Бланк Софія, 8-А 

Андрієнко Анна, 10-А 

ІІ 

ІІ 

ІІ 

Лутченко В.В. 

Лутченко В.В. 

Доновська І.В. 

3 Ім. Петра Яцика 40 3 Радченко Іван, 11-А 

Винник Тетяна, 6-Б 

ІІ ІІІ Доновська І.В. 

Воробйова Л.Б. 

4 Міжнародний конкурс з 

інформатики та 

комп‟ютерної 

 грамотності «Бобер»  

28  відмінно: 

Утюж Кирило, 8-А 

Утюж Павло, 8-А 

Русланов Костя, 8-А 

Добре – 3 учні 

 Русланова С.Л. 

5 Міжнародний 

природничий 

інтерактивний конкурс 

«Колосок»  

69  Золоті:  

Іванов Михайло, 2-А 

Тімко Мілана, 2-Б 

Нікітенко Ол-др, 2-Б 

Срібні: 38 

 Русланова С.Л. 

6 Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру»  

82 

86 

 9 

2 – відм., 7 - добрих 

 Науменко В.М 

7 «Олімпус» (матем.) 

осіння+зимова 

4     

8 «Олімпус» (географія) 2     

9 «Олімпус» (фізика) 7     

10 «Олімпус» (історія) 10     

11 Міжнародна гра «Левеня»  24    РуслановаС.Л. 

12 Всеукраїнський конкурс 

есе «Моя майбутня 

професія: планування і 

розвиток» 

1 1 Філіппенков Даніїл, 10-А  Доновська І.В. 

13 Всеукраїнська 

українознавча гра 

«Соняшник»  

54  26  Лутченко В.В. 

14 Обласний конкурс з 

початкового технічного 

моделювання 

  Бражко Катерина 3-Б 

Жужа Анастасія, 3-А 

ІІІ Бережна М.П. 

Неділько Н.І. 

15  Районний етап  

виставки-конкурсу 

«Знай і люби свій край» 

(декорат.-ужитк. мист.) 

 3 Колеснікова Анна– 5-Б 

Степаненко Владислава  

        Микало Єлизавета  

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

16 Міжрегіональний 

фестиваль ораторського 

мистецтва «Заговори, щоб 

я тебе побачив», 

8 3 Цмок Маргарита, 2-В 

Могильна Катерина, 3-А 

Юхимович Дарина, 10-А 

+ 

Цмок Маргарита, 2-В 

(область) 

І 

ІІІ 

 

ІІ 

 

І 

Роменська Н.Ю. 

Дребущак І.Л. 

Доновська І.В. 

17  Міський конкурс 

відеороликів  «З любов`ю 

до рідного краю» В 

номінації «Любов до 

країни очима дитини» 

  Колектив учнів 6-А 

класу 

І Сотнікова Н.П. 

18 Квест-конкурс «Я – 

козацького роду» 

12     

19 Обласна краєзнавча 

конференція учнівської 

 2 Коваленко Марія, 6-Б 

Провада Даніл 

  



молоді 

20 "Таланти міста Z",    Цмок Маргарита, 2-В  

 Данілова Вероніка, 2-В 

 Роменська Н.Ю. 

21 Обласний  фестиваль 

сторителингу 

  Гальчанська Єва 9а 

Зіненко Дарина 5 б 

 

2 

Силенко О.В. 

        

У дітей формується також активна громадянська позиція через систему 

учнівського самоврядування. (Виступ заступника директора з НВР 

Хайруліної О.С.) 

 

    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.04.2018 № 

313 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального 

партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області у 2017-2022 

роках» Хайруліна Олеся Сергіївна увійшла до складу творчої групи для 

проведення  дослідно-експерементальної роботи всеукраїнського рівня за 

темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального 

партнерства», а наш освітній заклад став одним із опорних для  роботи з 

цього  питання. 

   

  Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ЗНВК в 

минулому році, то треба відмітити що глобальних змін не відбулося, 

найбільш важливі питання (заміна труб у ІІІ блоці, ремонт даху, ремонт 

туалетів, реконструкція спортивного поля та інші) не вирішені.  

     В той же час є і позитивні моменти: 

Звернення до депутатів мали своїм результатом придбання:  

Монітори 2 шт. , системній блок -1 – 11 177, проектори 2 шт – 21000, 

установку пластикових дверей -2 шт.(36 000), виділення коштів на меблі – 37 

комплектів для початкової школи (74 000 грн). 

За кошти спец рахунку отримано : 

МФУ Canon – 8766, проектор – 10530; ноутбук- 14000; фарба для ремонтних 

робіт. 

Підтримка батьків дала можливість придбати: 

 ролети віконні в к.134(4 шт), к. 235(1 шт), к.244 (3 шт) 

МФУ – в к.311, 332, 323, 133; 

Ноутбук – к.323; 

Пректор – к.245; 

Стол письмовий- 323, 232; 

Шафи для посібників – к.331-2 шт., 322-2 шт., 232-1 шт, 323- 3 шт.; 

М‟ячи волейбольні- 4 шт. ; 

Баннер – на 2 поверсі; 

Екран проекційний – 1 , к.212 

Принтер – к. 321 

Дошки магнітні – к.321, 134; 



Гардини – к. 323 

БФ Єдність дав можливість оплачувати сигналізацію, канцтовари, методичну 

періодику, питну воду, шкільні заходи та косметичний ремонт санвузлів, 

коридорів, цоколю, покос трави,  тощо. 

 

З приводу забезпечення навчального закладу кваліфіцированими 

педагогічними кадрами,  мушу зазначити, що         у 2017-2018  н.р  ЗНВК 

був забезпечений штатними працівниками на 100%.    

  Кількісний склад працівників 

Усього педагогічних працівників 46+ 10 + 5 сумісників (61) 

З них:  

 учителів 35 

 практичних психологів 2 

 педагогів-організаторів 1+1 

 керівників гуртків 1 

 

Значна частина педагогів має  вже великий педагогічний стаж, тобто є 

освіченими фахівцями. 

Данні про педагогічний стаж працівників 

 

Педагогічний стаж працівників  

до 

3 років 

понад 

3 роки 

понад 

10 років 

понад 

20 років 

понад 

30 років 

понад 

40 років 

понад 

50 років 

 

Кількість 

педагогічн. 

працівників 

Шкільне 

відділення 

4 3 6 17 13 3 - 

 

 

46 

Дошкільне 

відділення 
3 3 1 2 1   

10 

сумісники  1 2  1 1  5 

 

Якісний склад педагогічного колективу на кінець 2017-2018 навч.року 

 Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання 
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Кількість 
педагогічних 
працівників  

         

Шкільне 

відділення 7 1 6 32 7 17 1   

Дошкільне 
відділення 6 2  2      

сумісн 
2 1  2  2    

 

 Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація 

педагогічних кадрів. 

     У 2017-2018 навчальному році проатестовано 5 вчителів, 2 практичних 

психологи, бібліотекар та музичний керівник дошкільного підрозділу, що 

становить 16% від загальної кількості педагогів ЗНВК.  

     За наслідками атестації педпрацівників маємо такі результати: 

-   встановлено відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст вищої категорії” та раніше присвоєному педагогічному званню  

«учитель-методист» - –  3; 

-  встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст вищої категорії” - 1; 

- встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«провідний бібліотекар» - 1 

- присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”- 1; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”- 3. 

 

Отже,  ЗНВК повністю укомплектована кваліфікованими  педагогічними 

кадрами (61 педагогічних працівника), які мають відповідні кваліфікаційні 

категорії, технічним та обслуговуючим персоналом. Предмети навчального 

плану викладалися фахівцями. 

Говорячи про соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я 

учнів та педагогічних працівників хочу сказати, що педагогічний 

колектив вже не перший рік вирішує задачу створення сприятливого 

здоров'язберігаючого середовища, спрямоване на формування свідомого 

ставлення до власного здоров'я, екологічну освіту, особистістно орієнтоване 

навчання і виховання, всебічний розвиток здорової дитини.  



Організація медичного обслуговування учнів і педагогічних 

працівників здійснюється в навчальному закладі згідно з вимогами, що 

підкріплюються відповідними управлінськими рішеннями. Але залишається 

вакантною  посада медичної сестри, що створює незручності для учасників 

освітнього процесу, існує потреба у сучасному медичному кабінеті. 

 

Згідно річного плану в закладі проводилась робота щодо 

попередження дитячого травматизму серед учнів. 

 

Протягом 2017-2018  року у школі було зафіксовано 16 випадків 

дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. За усіма 

випадками травматизму були проведені розслідування і 8 із 16 оформлені 

актом Н-Н. У порівнянні з минулим роком, актів Н-Н складено також , як у 

минулому навчальному році -8, мікротравм більше на 1 випадкок.  

Побутових травм у 2017-2018 н.р. зафіксовано 38 проти 47 у минулому 

навчальному році, що на 9 випадків меньше.  

 

Моніторинг дитячого травматизму 2013-2017 р.р.              

 2013  -2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

шкільний 15 24 33 15 16 

побутовий 26 29 27 47 38 

     

Аналіз причин травмування учнів показав, що 7 випадків сталося на 

уроках фізкультури, (з них зі складанням актів Н-Н – 4 випадки), під час 

перерв та до і після уроків  – 9 випадків, (з них зі складанням актів Н-Н -4 

випадків).  

      З метою попередження травмування учнів під час освітнього процесу  

буде і надалі організована  робота педагогічного колективу щодо 

профілактики травматизму під час навчально-виховного процесу. 

У закладі постійно проводиться робота з питань соціального захисту 

учнів. В 2017-2018 н.р. в ЗНВК навчалися: 

діти з багатодітних сімей – 70(41 сім‟я) 

діти з малозабезпечених сімей – 20 (16)  

діти з неповних сімей (одинокі матері) – 76 

 діти під опікою - діти, позбавлені батьківського піклування – 3 (1) 

діти-інваліди – 10 (8) 

діти-чорнобильці – 1 (3) 

діти батьків учасників бойових дій – 14 

 діти,один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій – 1 

діти внутрішніх мігрантів – 5 учнів (3) 

діти, які перебувають на диспансерному обліку – 36 



  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у 

ЗНВК, проводиться згідно з діючим законодавством. Щорічно ці учні 

отримують пільгові путівки до оздоровчих таборів при школі та за межами 

Запоріжжя, пільгове харчування. Практичний психолог, соціальний педагог 

Нечитайло О.І. проводить консультативну та корекційну роботу з дітьми 

пільгового контингенту і надає постійну психолого-педагогічну допомогу 
сім`ям цих учнів. 

Управлінська діяльність у навчальному закладі: 

              Управління ЗНВК здійснюється згідно річного плану роботи, 

плану       внутрішкільного контролю  . 

Обговорення питань організації освітнього процесу проводиться 

постійно на педагогічних  радах, нарадах при директорі, засіданнях 

методичної ради,  методичних об‟єднань. 

Адміністрація  намагається більшість рішень приймати на основі 

врахування думки колективу й інтересів справи, намагається створити  такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного  учителя сприймаються позитивно, 

ініціатива та  самостійність підтримується.  

     До управлінської діяльності  залучаються  педагогічна  та  батьківська 

громадськості  ;  розвивається співпраця  з громадськими організаціями  

1 раз на четверть проходять  засідання Ради ЗНВК, класні батьківські збори. 

На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш 

актуальними.  

               За 2017-2018 н.р. було проведено 5 засідань ради, на яких розглянуто 

всі сплановані питання: 

                             -      про з'ясування річного, навчального плану, режиму роботи 

шкільного підрозділу; 

                 -   здобуття повної загальної середньої освіти; 

      -   охоплення гарячим харчуванням дітей  1-4 класів та пільгового 

контингенту; 

      -   рішення про нагородження Похвальними листами;    

      -   доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини  

робочого навчального плану та його    погодження; 

      - пропозиції до педради щодо поліпшення організації позашкільної  

та позакласної роботи; 

- звітування БФ «Єдність»; 

- попередження дитячого травмування; 

- робота з обдарованими дітьми; 

- звіт з питань організації навчально-виховного процесу та 

фінансово-господарської діяльності.  

 



Усі заходи, які проводились у ЗНВК, були прозорими та відкритими для 

широких кіл громадськості, інформація постійно з‟являється на сайті , стендах 

ЗНВК. 

       

   Робота із зверненями  громадян з питань діяльності  

навчального закладу. 

     Частиною управлінської діяльності є робота із зверненнями громадян  та 

особистий прийом. 

       Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: 

доводиться до відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні 

місяці. На особистому прийомі у 2017-2018 н.р. побувало   47 (68) громадян, 

розглянуто  2(6)  письмових  звернень. 

     Ведеться журнал реєстрації пропозицій, заяв та скарг громадян. 

      Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у 

звітуванні директора  перед колективом та громадськістю. 

    Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону 

України «Про звернення громадян». 

В 2017-2018 н.р. відвідувачами піднімалися різні питання : 

- покращення освітнього процесу, переводу учнів до інших класів – 12; 

- виконання батьками своїх обов‟язків - 9; 

- ремонтні питання – 4; 

- питання внесків до БФ - 2 

- конфліктні сітуації – 11(25); 

- інші . 

Всі питання були розглянуті і досягнуті зміни на краще. 

 

Зростання звернень  батьків  взагалі та з пропозиціями покращення 

навчально-виховного процесу в тому числі  говорить про те, що в ЗНВК  існують  

відкритість освітньої системи та демократичні норми взаємодії  і  взаємин всіх 

учасників освітнього процесу. 

  В ЗНВК працює стенд «Інформація для батьків» на якому освітлено порядок 

прийому директора, доступу до публічної інформації, витрати БФ Єдність, 

гурткова робота та інші питання діяльності навчального закладу. 

 

       Закінчуючи свій виступ, користуючись нагодою, хочу  подякувати всім     

за співпрацю, за досягнуті результати, за розуміння, за бажання розвивати наш 

заклад.   

Дякую всім за увагу 
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