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    У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією 

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

Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими 

законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального 

закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими 

обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що 

регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники 

навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу 

навчального закладу. Органом громадського самоврядування 

загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що 

скликаються не менше одного разу на рік. 

 

2. Загальна інформація про школу 

 

Рік заснування  1967 рік 

Директор 

школи 

Воробець Василь Васильович, освіта вища, за фахом учитель 

образотворчого мистецтва та креслення, спеціаліст вищої  

кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель». 

Заклад очолює з січня 1995 року. 

Контингент 

учнів 

На кінець 2018/2019 навчального року у 1-12-х класах 

навчається 615 учнів, з них 1 – 4 класів – 230 учнів, 5 – 9 

класів – 275 учнів, 10 – 12 класів – 110 учнів.  Випускників 

9-х класів – 49 учень, випускників 11-х класів – 39 учнів, з 

них претендентів на нагородження золотою медаллю - 3 

учнів, срібною – 2 учнів, випускників 12 класу – 15 учнів. 

Всі учні 11-х класів беруть участь у проходженні 

державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019 року  крім одного учня, який 

навчався на індивідуальній формі.  

Мова навчання Українська мова 

Профільне 

навчання 

Навчально-виховний процес здійснювався у 10-А та 11-А 

класах за математичним профілем та у 10-Б та 11-Б за 

технологічним профілем. 

Педагогічний 

колектив 

     Навчальний процес здійснювало 67 педагогів, 13 

перебуває у відпустці для догляду за дитиною. У штаті 

закладу 1 бібліотекар, 1 медсестра, 22 чоловік 

обслуговуючого персоналу. 

     69 (97 %)  вчителів мають повну вищу освіту, 2 (4,6 %) – 

неповну вищу. 

Учителі: 

Вища категорія – 42 (59%) 

І категорія – 14 (16,5 %) 

ІІ категорія – 13 (18%) 

Спеціаліст – 6 (8,5%) 
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М/спеціаліст – 2 (3%) 

 

Педагогічний стаж складає: 

- До 3-х років –  0 

- Від 3-х до 10-ти років – 22 (30%) 

- Від 10-ти до 20-ти років – 16 (23%) 

- Від 20-ти і більше – 33 (46%) 

 

 

Забезпечення 

харчуванням 

 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2018/2019 

навчального року  було  забезпечено 82 учнів пільгових 

категорій. 

Творчий 

потенціал 

Педагогічний колектив працює над проблемою «Реалізація 

компетентнісного підходу в системі освіти НУШ». Учителі 

школи беруть активну участь  у районних конкурсах, 

онлайн-конференціях, засіданнях методичних обєднаннях, 

районних семінарах, у проведенні семінарах-практикумах. 

Вчителем фізики Волощук І.Т. розроблена власна 

методична розробка  «Реалізація діяльнісного підходу до 

вивчення фізики» затверджена радою районного 

методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту 

РДА (протокол №4 від 06.09.2018 року), науково-

методичною радою обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (протокол № 6 від 28.12.2018 року. 

Вчитель предмету «Захист Вітчизни» брав участь у 

районному етапі конкурсу «Вчитель року-2019» у 

номінації «Захист Вітчизни», посів перше місце та був 

учасником обласного етапу. 

     Педагогічний колектив школи постійно працює над 

удосконаленням фахової майстерності при підготовці до 

інтерактивних засідань педагогічної ради,  відпрацьовуючи 

при підготовці систему роботи по здійсненню 

індивідуального підходу до особистості дитини, на кожному 

уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня 

якості освіти відповідності форм і методів викладання 

європейським стандартам, удосконалення самостійних 

методів навчання учнів. Систематично здійснюються 

моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних 

особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході 

від початкової до середньої школи. 

Гурткова 

робота 

У школі працює 10 гуртків: з волейболу, баскетболу, юний 

стрілець, майбутній захтисник Вітчизни, вокальний, 

народного танцю, туристично-краєзнавчий, хоровий, юний 

математик, хужожнього мистецтва. 

Підвіз учнів   Підвіз 22  учнів здійснюється автобусом управління 
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та вчителів освіти, молоді та спорту Долинської РДА 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

До послуг учнів – 26 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерні 

класи (25 ПК), спортивна зала,  футбольний майданчик, 

2 майстерні, їдальня, сучасно обладнані актова зала та 

баскетбольний майданчик.  

Бібліотечний фонд налічує 20 992 примірників художньої 

та навчальної літератури. 

 

3. Кадрове забезпечення 

 

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний 

розпис закладу установлюються управлінням освти, молоді та спорту 

Долинської РДА на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з 

навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. 

    У 2018/2019 навчальному році школа була забезпечена штатними 

працівниками на 100 %; штатні одиниці (заступник директора з навчально-

виховної роботи – 2; педагогічних працівників( разом із сумісниками) - 81; 

працівників з числа обслуговуючого персоналу – 22). 

    У 2018/2019 навчальному році було прийнято 7 працівників за строковим 

договором. 

    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння 

навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, 

працездатність, комунікабельність. 

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників. 

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на 

курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію. 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням 

адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз 

статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня 

вчителів. 

    Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації 

творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  

й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати 

навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної 

педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами). 

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, 

компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-

виховного процесу. 

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень 

загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та 

впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація 

для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю 



 5 

поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому 

адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно 

співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань: 

- вивчати професійні якості вчителя; 

- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної 

педагогіки, дидактики та психології: 

- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися 

кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення 

кваліфікаційних категорій; 

- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції 

атестації; 

- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового 

педагогічного досвіду. 

    Звіт про атестацію вчителів 2018-2019 н.р. 

Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього 

Вища 1 11 12 

І 3  3 

ІІ   - 

Спеціаліст    

Учитель-методист 1 1 1 

Старший учитель   - 

 

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з 

головних завдань розвитку освітньої системи школи. 

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є: 

- формування ключових компетенцій; 

- моніторинг якості освітньої діяльності; 

- впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації 

старшої школи; 

- самоосвітня діяльність педагога;  

- залучення кадрів до творчої роботи; 

- психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності. 

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою 

ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

 

4. Методична робота 

 

        З метою виконання Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року, указу 

президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про національну  

стратегію  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», наказу 

управління освіти, молоді та спорту від 10.09.2018 року №03 «Про організацію 

науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами освітніх 

закладів району у 2018-2019 н.р.», наказу по школі від 13.09.2018 р. № 211 
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«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-

2019 н.р.», орієнтуючись на результати діагностики рівня професійності 

педагогічних кадрів, з метою підвищення ефективності організації освітнього 

процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, упровадження в 

практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій 

навчання і виховання у школі була організована методична робота. 

Педагогічний колектив був зорієнтований на реалізацію 

компетентнісного підходу в системі освіти НУШ, виконанню завдань якої була 

підпорядкована вся структура методичної роботи в школі. Центром цієї роботи 

була методична рада школи, яка забезпечувала оптимальний зміст, доцільні 

форми і методи роботи, які в свою чергу служили оптимізації освітнього 

процесу в цілому, росту та розвитку творчої активності і майстерності, 

впровадженню досягнень науки, нових педагогічних технологій у практику 

роботи школи. 

Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення 

професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток 

творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення 

оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, 

класів. 

Методична робота була організована за напрямками: 
1. Організація контрольно-діагностичної діяльності. 
2. Комплексне науково-методичне забезпечення освітнього процесу. 
3. Підвищення педагогічної культури педагогів. 
4. Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, 

елементів сучасних технологій навчання та виховання. 
5. Забезпечення перевірки  їх ефективності. 
4. Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми 

підвищення професійної майстерності.  
Протягом  2018-2019 навчального року у закладі працювали методичні 

об’єднання вчителів: української мови, літератури та зарубіжної літератури; 

іноземної мови; історії і географії; математики; хімії та біології; фізики, 

інформатики та трудового навчання; фізичної культури та ЗВ; початкових 

класів та вихователів; класних керівників. 

В основі роботи методичних об’єднань лежить організація системної 

роботи із здібними та обдарованими дітьми, підвищення професійної 

компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії.  

Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями   були 

проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного 

предмета.  

Заступники директора з НВР Волощук І.Т. та  Маленкович О.Г. упродовж 

року проводили  методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними 

документами, державними стандартами викладання окремих предметів, 

передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, 

періодичних видань з предметів тощо.  
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     Упродовж навчального року вивчався досвід вчителя хімії Грицик Г.М. 

Узагальнено досвід вчителів: початкових класів – Погуть С.Ю. та історії – 

Мороз М.Б. 

     В закладі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. 

Так, заступником директора з навчально-виховної роботи Маленкович 

О.Г. впродовж 2018-2019 н.р. було проведено ряд заходів з молодими 

вчителями, а саме: анкетування, діагностування, консультації з питань 

організації навчально-виховної роботи, складання орієнтовного 

індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів 

учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На 

достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – 

наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. 

Вчителі – наставники Куцик І.П. та Семенишин Н.О. згідно з індивідуальним 

планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи 

молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення 

конспектів уроків, ознайомлення з науково-методичною літературою, надавали 

індивідуальні консультації. 

     Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — 

результативність освітнього процесу. 

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими 

школярами й підготовка їх до районних олімпіад, зокрема: підсумки районного 

етапу олімпіад – 11 учнів – І місце, 14 учнів – ІІ місце, 14 – ІІІ місце; обласного 

–  2 учні – ІІ місце, 4 – ІІІ місце.  

Конкурси:  

1) районний конкурс ім. П.Яцика – І місце, обласний – ІІІ місце; 

2)  районний конкурс іграшок-сувенірів, номінація «Зразки традиційних 

іграшок»: 1 – ІІ місце, 1 – ІІІ місце; 

3) районний конкурс «Знай і люби свій рідний край»: 1 – І місце, 1 – ІІ 

місце; обласний етап – 1 – І місце; 

4) турнір з програмування: 1 – І місце, 1 – ІІІ місце;  

Спортивні змагання:  

1) «Шкіряний м’яч» 2007 р.н. – І місце, 2008 р.н. – І місце; 

2) кубок «Ураган» (4, 5 кл.) – І місце. 

У 2018-2019 навчальному році учні школи взяли участь у Всеукраїнському 

природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Міжнародній 

природознавчій грі «Геліантус», Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру», Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», міжнародному 

дистанційному конкурсі з інформатики «Олімпіс», українознавчій грі 

«Соняшник». 

     У школі практикується діяльність тимчасових творчих груп,  поєднується 

індивідуальна самоосвітня діяльність із колективними, груповими формами 

роботи. 

     Педагогічні працівники школи задіяні в роботі обласних та районних 

методичних об’єднань, творчих та динамічних групах.  

      Учителі школи брали активну участь у районних конкурсах: 
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Юсип М.Л. - брав участь у районному етапі конкурсу «Вчитель року-2019» у 

номінації «Захист Вітчизни», посів перше місце та був учасником обласного 

етапу. 

 Дубей Р.А.– конкурс «Сучасний урок на свіжому повітрі», (жовтень, 2018 р.); 

 Дідик М.Я. та Мороз М.Б. підготували  з учнями 7-Б класу флешмоб 

«Демократія і я» (в рамках Європейського молодіжного тижня; 

 Тарантюк Р.М. – конкурс Різдвяних дійств; 

 Сова Н.Я., Курус О.М. підготували разом з учнями флешмоб «Ми за 

вакцинацію» (грудень 2018 р.); 

 Сова Н.Я. – конкурс дружин юних пожежників (квітень 2019 р.); 

 Сова Н.Я. –  районні змагання «Україна синів пам’ятає» (відкриття 

меморіальної дошки Черналевському Руслану)  

     (ІІІ місце) (березень 2019 р.); 

  Фендик Л.І. підготувала учнів 4-Б класу до участі міського конкурсу гумору і 

сатири «Весела копичка» (І місце), березень 2019 р.; 
 Махньов Є.О., Сова Н.Я., Волощук І.Т. разом з учнями 9-11 класів взяли участь 

в міському конкурсі «Енергозбереження та моє майбутнє на планеті Земля» 

(квітень 2019 р.); 

 Процюк Л.Ю. залучила учнів до участі в таких Всеукраїнських конкурсах: «На 

урок» (4-7 кл.), «В об’єктиві натураліста», номінація «Кращий відеоролик» - І 

місце (Тимофійчук М.), «Володарі Scratch» (6 кл.), «iTalent» (6 кл.).                                   
      У 2018/2019 навчальному році в школі заступниками директора з НВР 

Волощук І.Т. і  Маленкович О.Г.  були проведені такі методичні заходи: 

 Педагогічний консиліум «Створення оптимального освітнього середовища для 

п`ятикласників»;                                                            

 Круглий стіл «Стратегія і тактика досягнення успіху в освітньому процесі»; 

 Психолого-педагогічний семінар з елементами флеш-тренінгу «Вплив успіху 

вчителя на розвиток життєвої компетентності учнів»; 

 Ділова гра  «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу»; 

 Психолого-педагогічний семінар «Причини неуспішності учнів та способи її 

подолання»; 

 Методичний тиждень «Формування творчої особистості, життєвих 

компетентностей учнів шляхом впровадження нових прогресивних 

технологій»; 

 Психолого-педагогічний семінар «Шляхи формування здорового 

психологічного клімату в колективі»; 

 «Перлини педагогічної майстерності» (творчі звіти вчителів, які атестуються); 

 Семінар-практикум «Сайт закладу як взаємодія учасників освітнього процесу в 

умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання, інформаційна 

підтримка та мотивація навчання, організація різних дистанційних заходів для 

навчання педагогів, учнів та їх батьків»; 

 Арт-терапія  для педагогів. 
      За звітний період 16 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації при 

Івано-Франківському ОІППО та 9 педагогів – курси НУШ.  
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      Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація 

педагогічних працівників закладу, яка здійснюється відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України. В цьому 

навчальному році  результати атестації педагогів такі: 
 

Маленкович 

 Оксана Гаврилівна 

 

вчитель 

математики 

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

 

Дубей 

Ігор Миколайович 

вчитель 

математики 
відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

 

Долішня 

Наталія Семенівна 

вчитель 

початкових класів 
відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

 

Ломако 

Надія  Юліанівна 

вчитель зарубіжної 

літератури 

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню  "учитель - 

методист" 

Кайдан 

Ігор Антонович 

вчитель фізичної 

культури 
відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

Шелельо Наталія 

Юріїївна 

вчитель 

англійської мови 
відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

Грицик 

Галина Миколаївна 

учитель хімії 
присвоїти кваліфікаційну категорію 

"спеціаліст вищої категорії" 

 

Далявський  

Богдан Миронович 

вчитель трудового 

навчання 
відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

 

Дубей 

Романа Адамівна 

вчитель 

початкових класів 
відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель"  

 

Свірко 

Ірина  Юріївна 

вчитель 

української мови 

та літератри 

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель" 
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Франків 

Оксана Миронівна 

вчитель 

української мови і 

літератури 

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоєному 

педагогічному званню "старший учитель" 

Волощук 

Ірина   Тарасівна 

вчитель фізики відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст 

вищої категорії" та присвоїти педагогічне 

звання " учитель - методист" 

 

Дідик Мирослава 

Ярославівна 

 

Вчитель німецької 

мови 
Присвоїти кваліфікаційну категорії 

«спеціаліст першої категорії» 

 

Балан Наталія 

Мелітонівна 

 

Вчитель біології Присвоїти кваліфікаційну категорії 

«спеціаліст першої категорії» 

 

Кудибин Любов 

Юріївна 

 

Вчитель біології Присвоїти кваліфікаційну категорії 

«спеціаліст першої категорії» 

 

Кайдан Ігор Антонович 

 

Вчитель фізичної 

культури 
Відповідає раніше присвоєному 12 

тарифному розряду 

 

     Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки: 

 окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; 

 педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних 

розробок у фахових виданнях; 

 керівниками ШМО не налагоджено роботу з випуску методичних 

рекомендацій. 

 

 

5. Навчальна діяльність учнів 

    У 2018/2019 навчальному році навчання завершили 615 учнів у 1-12 класах, 

середня наповнюваність класів 23 учні, функціонувала 1 група продовженого 

дня та одна група дітей 5-річного віку  Сформовано два 1-х класи, де навчалось 

54 учнів. Наповнюваність 5-х класів становить 57 учнів. Серед причин вибуття 

учнів переважає зміна місця проживання. 

    У 2018/2019 навчальному році школа  працювала у режимі двох змін. 

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість 

уроку:  

  в 1 класі – 35 хвилин; 

  в 2-4-х  класах – 40 хвилин; 

  в 5 – 12-х  класах – 45 хвилин,  

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин. 
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    Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг. 

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають 

достатній та середній рівень навчальних досягнень. 

     1-і класи навчалися по НУШ.  

 

    Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних 

предметних олімпіадах. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 

стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді 

до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей 

було складено план роботи з обдарованими учнями.  

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на 

районному та обласному етапах  Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

конкурсах, тощо (про що зазначено у п.4 методична робота). 
 

   З метою популяризації фізичної культури і спорту в районі, пропаганди 

здорового способу життя, відбору та підготовки спортсменів району до 

обласних та Всеукраїнських змагань, виявлення кращих спортсменів-школярів 

організовано районну Спартакіаду школярів. У рамках проведення Спартакіади 

школярів, змагань з волейболу, баскетболу, військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») учні школи під керівництвом вчителів Кайдана І.А. та Рибалка І.І., 

Юсипа М.Л.   брали участь у зональних спортивних змаганнях  і посіли  призові 

місця, у змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч», «Ураган»  учні вибороли 

перехідний кубок шкільного турніру з футзалу «КУБОК НФК «Ураган»» та 

приз на суму 40 000 гривень. 

 

6. Виховна робота 

 

   Пріоритетні напрямки виховної роботи: 

-  формування особистих рис громадян України, національної свідомості та 

самосвідомості учнів; 

-  виховання духовної культури особистості; 

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної 

символіки; 

-  формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення 

історичної пам’яті; 

-  підвищення фахового рівня вчителів; 

-  активізація роботи з батьками і громадськістю; 

-  активізація екскурсійної діяльності; 

-  активізація народознавчої, військово-патріотичної робіт; 

-  активізація роботи органів учнівського самоврядування.  

Організовуючи виховну роботу, педагогічний колектив школи керувався 

Основними орієнтирами виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
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навчальних закладів України (наказ МОН, молоді та спорту України від 

31.10.2011 №1243), Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року 

№344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної 

роботи у навчальних закладах (Додаток до листа Міністерства освіти і науки 

України від 25.07.2014  №1/9-376), Концепцією національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді». Згідно річного плану роботи школи педагогічний 

колектив у 2018/2019 навчальному році створював сприятливі умови 

поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над проблемою 

«Формування успішної особистості школяра»» Виховна робота з учнями 

будувалася за напрямками: ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до 

сім'ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення 

до культури і мистецтва. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями 

було національно-патріотичне виховання. 

Протягом 2018/2019 навчального року класні керівники працювали за 

індивідуальними планами, які були перевірені заступником директора з 

виховної роботи разом з головою МО класних керівників та затверджені на 

засіданні МО. Змістовна наповнюваність планів відповідала віковим 

особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них всіх вищезазначених 

ціннісних ставлень. Учні та вчителі школи були активними учасниками 

класних, загальношкільних та районних заходів. 

Виховна робота школи здійснювалась за тематичними періодами. 

Період 1 «Школа наш дім, ми господарі в ньому» (01.09. – 18.09.). Мета: 

виховання поваги, любові до рідної школи, товаришів. Протягом цього періоду, 

задля досягнення поставленої мети, класними керівниками 1 – 12 класів для 

учнів були організовані та проведені виховні години «Шкільне життя», 

«Правила внутрішнього розпорядку для учнів».  

Період 2 «Рідне місто Долина» (18.09.-20.10.2018). Мета: виховання 

пізнавального інтересу до рідного міста, його історії, вивчення рідного краю та 

виховання патріотизму. Протягом цього періоду були проведені змістовні 

заходи:  

19.09.2018 до Всесвітнього Дня миру були проведені загальношкільна 

лінійка, виховні години «Дзвін миру» (1-12 класи). 

22.09.2018 класними керівниками проведені  години пам’яті присвячені 

Дню партизанської слави (1-18 класи).  

13.10.2018 до Дня захисника України та збройних сил України був 

проведений Урок мужності до Дня захисника Вітчизни для учнів 9-11 класів за 

участю учасника АТО, змагання. Учні підготували цікаві виступи про героїчне 

минуле нашої Батьківщини та трагічні сторінки української історії. Діти мали 

змогу поспілкуватися з гостями та задати питанн, які хвилюють молодь. 

Після Уроку мужності у актовій залі був проведений урочистий захід 

«Герої нашого часу – патріоти України, єдиної суверенної держави», за участю 

учасників АТО, адміністрації школи, педагогічного колективу та учнів 5-11 

класів. 
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Для учнів 1-4 класів вчителем ЗВ Юсипом М.Л.. проведені спортивні 

змагання «Ну-мо, хлопці». 

Період 3 «Здоров’я дітей у наших руках»). Мета: поглиблення знань 

правил протипожежної безпеки, попередження дитячого травматизму. Цей 

період був присвячений підготовці класних агітбригад юних пожежних 8-10 

класів до виступу-огляду «Будь обережним з вогнем». Учні закріпили знання з 

питань пожежної безпеки, сформували навички правильних дій при пожежі, 

навчилися швидко оцінювати небезпечні ситуації, приймати оптимальні 

рішення щодо їх подолання. 

Період 4 «Що добре і що не гарно» (06.11.-15.12.2018), метою якого було 

поглиблення правових знань учнів. У грудні 2018 року був організований та 

проведений Тиждень профілактики правопорушень, в якому взяли активну 

участь як педагогічний так і учнівський колективи школи. Були проведені 

змістовні виховні заходи за складеним планом, з метою профілактики та 

запобігання правопорушень серед учнівської молоді.  

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України  «Про 

затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня 

права» у школі був проведений Всеукраїнський тиждень права, під час якого 

класні керівники провели різноманітні форми виховної діяльності присвячені 

правовому вихованню учнів.  

21.11.2018 для учнів 9-11 класів до Дня гідності та свободи вчителями 

історії були організовані конференції «Україна - територія гідності», під час 

яких підлітки переглянули відеоролік присвячений подіям Євромайдана і 

обговорили необхідність прийнятого рішення президентом про встановлення 

нової пам'ятної дати. 

25.11.2018 до Дня пам’яті жертв голодомору у школі були проведені для 

учнів 1-11 класів загальношкільна лінійка «Україна пам’ятає. Світ визнає…», 

для учнів 1- 4 класів виховні години «Історію переписати не можна», та акція 

«Засвіти свічку пам’яті» серед учнів 1- 12 класів.  

Період 5 «Зимонька – зима» (грудень, 2018) Мета: ознайомлення з 

традиціями нашого народу зустрічати Новий Рік та Різдво, та традиціями в 

різних країнах світу. У цей період учні 1-4 класів взяли участь у виставці 

малюнків «Зимові візерунки». Також для учнів початкової школи було 

організовано свято Миколая за участю учнів 5,11 класів. Цікаво та змістовно у 

школі були проведені новорічні ранки для 1-4 класів, свято «Новорічна казка» 

для 5-11 класів. 

Період 6 (15.01. – 05.03.2019) мав назву «Людина у цьому світі лише 

добро повинна творити» і був спрямований на  організацію людських почуттів, 

духовного росту особистості.  Протягом цього періоду  були проведені заходи, 

які сприяли національно-патріотичному вихованню учнів, розвитку в них  

почуттів любові та поваги до історичного минулого, історії сьогодення нашої 

держави. Це загальношкільні лінійки присвячені святкуванню Дня Соборності 

України та Дню вшанування Героїв Небесної Сотні, які підготували члени 

учнівського самоврядування з метою наголосити на величезному значенні 

єдності України, сприяти формуванню, розвитку патріотичних почуттів учнів.  
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З метою вихання любові до української мови, поваги до народної 

мудрості, почуття, відповідальності за спільну справу у День рідної мови  

проводились виховні заходи в 1 – 12 класах. Класні керівники ознайомили 

учнів з історією свята рідної мови, з поняттями «слово» та «мова». Години 

спілкування у 1-6 класах були проведені з елементами гри, де учні поглибили 

та закріпили знання про рідну мову. Для учнів 7-11 класів виховні заходи мали 

форми «круглого столу», «вільних думок» «Я знаю силу слова».  

Формуванню ціннісного ставлення до сім`ї, родини, людей була 

присвячена робота у 7 періоді «Тепло сімейного вогнища» (березень, 2019). 

Виховним досягненням у цьому є знання та розуміння особистих, родинних, 

громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння 

співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та 

просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова 

і діла. У зв’язку з цим протягом цього періоду класними керівниками 1-11 

класів були проведені форми виховної діяльності, які були направлені на 

формування педагогічної культури сучасної сім’ї, вшанування жінки-матері, 

виховання шанобливого ставлення до найдорожчої людини: відверта розмова 

«Рідну матір бережіть» у 9-11 класах; година духовності «Мати – жінка 

неповторна і свята» у 5 -8 класи; поетична вітальня «Мамо, матінко, матусю…» 

у 1-4 класи. Найяскравішим і наймасштабнішим заходом був загальношкільний 

святковий концерт присвячений вшануванню жінки-матері та матінки природи 

який відбувся 11.05.2019 року. 

У цьому періоді проводилися форми виховної діяльності присвячені 

відзначенню «Шевченківських днів», які сприяли поглибленню знань учнів про 

творчість Великого Кобзаря, його вплив на сьогодення. Яскравим і змістовним 

було проведне свято поезії вчителями української мови та літератури під 

назвою «Шевченкові слово, пісня не вмруть, не загинуть». Під час заходу 

лунало сильне й ласкаве, добре й мужнє Кобзареве слово у виконанні учнів 

школи. Збуджували уяву присутніх герої Шевченкових творів, ролі яких 

виконували учні 7,9,11 класів завдяки чому всі присутні мали змогу згадати 

основні етапи творчості й життя Т.Г. Учні прониклись любов`ю і повагою до 

поета, який і нині живе і завжди буде жити під сонцем України. 

«Природа – джерело життя», таку назву мав 8 період (26.03 –30.04.), 

метою якого було поглиблення знань учнів з природознавства, формування 

екологічного мислення. Для реалізації завдань цього періоду учні 1-11 класів 

протягом навчального року разом із працівниками школи та батьками брали 

активну участі у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля». 

26.04.2019 у День трагедії на Чорнобильській АЕС для учнів 1-12 класів 

були проведені інформаційно-просвітницькі години «Чорнобиль – біль 

України», «26 квітня 1986 рік – чорна дата в історії України», «Дзвони 

Чорнобиля», «Чорнобильська катастрофа, її наслідки для довколишнього 

середовища і людей». Учні 7-11 класів відвідували громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також учасників ліквідації наслідків 

аварії. Учні 6 класу влаштували флешмоб під гаслом «Чорнобиль не має 

минулого часу». Шкільним бібліотекарем Петрушкою Н.І. була підготовлена 
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виставка літератури присвячена вшануванню пам`яті ліквідаторів 

Чорнобильської аварії та подіям, що пов`язані з цією трагедією. 

Період 9 «Пам'ять серця» (02.05. – 09.05.2019) був присвячений 

відзначенню Дня пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій 

Світовій війні. Учні, батьки та вчителі, за традицією, брали участь в заходах, 

які спрямовані на виховання поваги до героїчного минулого українського 

народу, до ветеранів Другої Світової війни. 08.05.2019 До Дня пам`яті та 

примирення у школі була проведена загальношкільна лінійка та виховні години 

памяті для учнів 1-11 класів 

Протягом 2017/2018 навчального року учні школи брали участь у 

спортивних змаганнях місцевого та районного рівнів, які були проведені з 

метою популяризації фізичної культури і спорту в районі, пропаганди 

здорового способу життя, відбору та підготовки спортсменів району до 

обласних та Всеукраїнських змагань, виявлення кращих спортсменів-школярів.  

Виховними завданнями щодо формування ціннісного ставлення до праці 

є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей 

праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. Для цього у 

школі було проведено профорієнтаційну роботу, в рамках якої проводилися 

різні форми виховної діяльності: «Професія майбутнього» - диспут серед учнів 

8-11 класів, «До джерел народних» - усний журнал серед учнів 5-7 класів, 

«Професії наших батьків» - гра-бесіда для учнів 1-4 класів.  

У рамках профорієнтаційної роботи на початку 2018/2019 навчального 

року практичним психологом Семків О.М. проведено діагностику професійних 

інтересів учнів 1-12 класів. На підставі успішності та діагностичних даних 

вчителі-предметники залучали учнів 6-11 класів до участі у предметних 

олімпіадах. 

Усвідомлення учнями себе як невід’ємної частини природи, виховання в 

учнях бережливого ставлення до природи є виховними досягненнями роботи 

школи щодо формування ціннісного ставлення до природи. У зв'язку з цим у 

жовтні 2018 проведено виставку осінніх букетів, малюнків та поробок з 

природнього матеріалу «Осінні фантазії» учнів 1-11 класів. Учні 1-11 класів 

брали участь у прибиранні та роботі з благоустрою пришкільної території в 

рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Проведені заходи сприяли 

формуванню любові до оточуючої природи, вихованню духовної та екологічної 

особистості, гармонії стосунків з природою.  

У школі на початку 2018/2019 навчального року була організована робота 

предметних гуртків, спортивної секції з  футболу,  вокального, танцювального 

гуртків тощо. Кращі творчі роботи гуртківців, танцювальні та вокальні номери 

були включені до конкурсної програми, яку представляла Долинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 для оцінки журі районного фестивалю дитячої та юнацької 

творчості. 

Розвиток ініціативи та самостійності школярів здійснюється через роботу 

органів учнівського самоврядування, яке займало вагоме місце у виховній 

роботі.. Згідно плану роботи Ради учнів відбувались засідання членів Ради, де 

розглядалися питання, які стосувалися громадянської позиція дітей і дорослих, 

що виявляється в їхньому прагненні брати участь в обговоренні та розв'язанні 
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спільних проблем; вирішувались питання, щодо організації та проведення 

шкільних конкурсів та свят, випуску інформаційних, вітальних листівок, участі 

школи в благодійних акціях. 

Робота засідань була направлена на виховання в молодого покоління 

почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, 

активної громадянської позиції, виконання положень Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. Під час засідань Ліги 

старшокласників учні мали змогу усвідомити необхідність формування та 

розвитку чіткої громадянської позиції та соціальної активності учнівської 

молоді, виховання почуття власної гідності. 

Однією із задач виховної роботи школи є формування ціннісного 

ставлення до себе (вміння цінувати себе як унікальну та неповторну 

особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, 

прагнення бути фізично здоровою людиною). У зв’язку з цим протягом 

2018/2019 навчального року з учнями у школі проводилась робота щодо  

безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму: Тиждень 

безпеки дорожнього руху, Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень 

профілактики правопорушень, Тиждень пожежної безпеки, Підсумковий 

тиждень із знань безпеки життєдіяльності, бесіди, ігри, усні журнали  (1-8 

класи), диспути, «круглі столи», дискусії (9-11 класи)  присвячені правилам 

збереження здоров’я та життя, пропаганді здорового способу життя та 

правомірної поведінки  дітей та молоді.  

25 квітня 2019 року був проведений День Цивільного захисту, в рамках 

якого класні керівники 1-11 класів провели виховні години присвячені 

перегляду та обговоренню відеофільмів, відеосюжетів з питань цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності, відпрацьовувались дії учасників 

навчального процесу у разі оповіщення сигналу «Увага всім».  

Протягом 2018/2019 навчального року робота класних керівників з  

учнями щодо безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму 

мала систематичний характер (двічі на місяць): проводились  заплановані  

бесіди  та інструктажі з безпеки життєдіяльності.  

Перед канікулами  проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності 

учнів, під час яких діти записували пам’ятки і вклеювали їх до своїх 

щоденників, робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо 

запобігання  дитячого травматизму». Проводились додаткові бесіди за фактами 

нещасних випадків, які сталися  з учнями району, області, які фіксувалися в 

класних журналах та щоденниках учнів. 

 Класні журнали та щоденники учнів систематично перевірялись на 

наявність записів бесід з попередження дитячого травматизму та пам’яток для 

дітей. Перевірка журналів показала, що в кожному класному журналі відведені 

сторінки по попередженню дитячого травматизму. Так, з 1 по 11 класи записи 

ведуться вірно, вчасно і охайно. Всі класні керівники оперативно реагують на 

необхідність проведення додаткових бесід з учнями та пильнують за наявністю 

пам’яток в щоденниках дітей. 

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах 

при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників. До 
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роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму залучалася й 

батьківська громадськість. На батьківських зборах  розглядалися питання з 

профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.  

Перед кожним виїздом у театр, на екскурсії, змагання, перед проведенням 

трудових десантів, з учнями проводились цільові інструктажі з техніки безпеки 

життєдіяльності та видавалися відповідні накази.  

Протягом 2018/2019 навчального року проводилися  профілактичні бесіди 

шкільної медсестри Курус О.М. з попередження розповсюдженню інфекційних 

захворювань, профілактики дитячого травматизму та проявів негативних явищ в 

учнівському середовищі. 

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про 

негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на 

організм людини. 

Важливим напрямом виховної роботи школи є профілактика та 

запобігання правопорушень серед учнівської молоді, формування в учнів 

правових понять, вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки, 

протистояння негативним явищам та впливам. З цією метою у школі працювала 

Рада профілактики правопорушень, проводилися різноманітні заходи: тренінги, 

круглі столи, години спілкування, уроки доброти, Тиждень профілактики 

правопорушень, в якому взяли активну участь як педагогічний так і учнівський 

колективи школи. Були проведені змістовні виховні заходи, завданнями яких 

було нагадати учням у чому полягає зміст понять «права» та «обов’язки» учнів; 

познайомити учнів зі статтями Конвенції ООН про права дитини і 

Конституцією України; виховати принциповість і нетерпимість до 

антигуманних проявів по відношенню до дітей; розвинути почуття 

толерантності, прищепити добрі людські якості співчуття, милосердя, любов до 

людей і природи; обговорити питання відповідальності підлітків за свої вчинки,  

розібрати найбільш поширені приклади правопорушень серед молоді, з метою 

їх попередження. 

Налагоджена  спільна  робота школи з ювенальною превенцією  

Долинського відділу поліції  

Велась наполеглива робота щодо залучення підлітків, схильних до 

правопорушень в гуртки, спортивні секції.  

Враховуючи пріоритетні напрямки  діяльності  соціально-психологічної 

служби  протягом 2018/2019 навчального  року, практичний психолог Семків 

О.М. проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-

відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага 

приділялася дітям під час входження в нові періоди життя. Дітям, у яких 

виникали  труднощі в процесі соціалізації й адаптації,  надавалася 

консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з 

урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню 

позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти 

необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому  входженню в нові 

умови. 

В результаті  проведених заходів спостерігалися  позитивні  зміни в 

поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі учнівського середовища, 
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покращилася міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-

виховного процесу. 

Протягом 2018/2019 навчального року весь педагогічний колектив школи 

працював відповідно до поставленої проблеми щодо підвищення іміджу школи,  

а саме: працював над виробленням спільного бачення перспектив, визначенням 

і формулюванням ролі школи у вихованні дітей. Враховуючи проведену роботу 

і виходячи з можливостей школи виховний процес був спрямований на 

виконання основних завдань - національно-патріотичне виховання на засадах 

моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються 

любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності, забезпечення 

фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування 

соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка 

учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення 

відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей. 

Інформаційною можливістю для пропаганди досягнень школи був 

шкільний сайт як інтернет-представництво Хорошівської школи у відкритому 

інформаційно-освітньому середовищі. Адже сучасна школа поряд з основним 

призначенням - навчати та виховувати дітей - має бути осередком інформації, 

яка зацікавить громадськість, батьків, педагогів та учнів. Варто зазначити, що 

створення шкільного сайту безпосередньо залежало від поставлених школою 

цілей, серед яких домінантні: формування іміджу, взаємодія з цільовою 

аудиторією, внутрішня взаємодія, маркетингові комунікації (реклама, 

створення сприятливої громадської думки). Враховуючи вищезазначене, 

шкільний сайт має виконувати функції візитки школи, яка полягає у 

представленні відомостей про школу: сфера діяльності, перелік послуг, контактні 

телефони, адреса навчального закладу. Крім цього сайт школи несе функцію 

інформаційного листка: оголошення про проведення всіх цікавих навчальних, 

виховних заходів, висвітлення цікавих матеріалів заходів та фотоматеріалів.  

Виховання в школі здійснюється на кращих народних та сімейних 

традиціях. Педагогічний колектив, спираючись на багатовіковий досвід 

українського народу, намагається виховувати морально та фізично здорове 

покоління, працює над створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, 

любові, забезпеченням духовної єдності поколінь, збереженням родинних 

традицій, вивченням родоводу, прилученням дітей до народних звичаїв, 

обрядів, вихованням в них національної свідомості і самосвідомості. 

В основу роботи щодо запровадження нових форм і методів виховання 

ціннісних ставлень учнів, їх ефективності покладено інноваційні освітні 

технології, які викладені у «Методичних рекомендаціях з питань організації 

корекційно-виховного процесу в ЗНЗ» та наказі МОН, молоді та спорту 

України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 

Матеріально-технічна база школи для виховної роботи включає в себе 

наявність шкільних приміщень, спортивного залу, спортмайданчика, 

бібліотеки, актової зали, комп’ютерів, музичного центру,  звукової апаратури, 

спортивного обладнання. 
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Питання виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради, 

МО класних керівників, на нарадах при директорі. 

Вся проведена робота протягом 2018/2019 навчального року 

відтворювала реалізацію всіх етапів роботи над формуванням позитивного 

іміджу школи і розвитку творчого потенціалу учнів. 

 

7. Соціальний захист 

 

    У 2018/2019 навчальному році робота школи щодо соціального 

захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів 

України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів 

Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи 

щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи 

щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 

«Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних 

інтересів дітей»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення 

Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки». 

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану 

роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога з 

організації соціального захисту дітей пільгових категорій.  

 У 2018/2019 навчальному році постійно здійснювався контроль за 

відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та 

інших дітей із соціально незахищених категорій.  

На кінець 2018/2019 навчального  року якісно-кількісний склад учнів 

пільгових категорій: 

№ 

з/

п 

Назва категорії Кількість учнів 

1.  Діти, які перебувають під опікою 

 сироти; 

 позбавлені батьківського піклування. 

6 

2 

4 

3. Діти - напівсироти 15 

5. Діти з малозабезпечених сімей 72 

6. Діти з багатодітних сімей                                              114 

7. Діти з особливими потребами (інваліди,  

які мають посвідчення, видане управлінням 

праці та соціального захисту) 

10 

10

. 

Діти, батьки яких перебувають за кордоном з 

метою заробітку і відсутні більше 6 місяців 

0 

11 Діти, батьки яких, беруть чи брали 12 
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. безпосередню участь у проведенні анти 

терористичної операції на Сході країни 

12 Переселенці, що прибули з АР Крим, 

південних та східних областей України 

2 

 Всього 235 

 

 

Протягом 2018/2019 навчального року видано наступні накази: 

- від  01.09.2018 № 153 «Про призначення відповідального за організацію 

харчування учнів у 2018/2019 навчального року»; 

- від 01.09.2018 № 188 «Про організацію харчування учнів у першому 

півріччі 2018/2019 н.р.»; 

- від  15.01.2019 № 08 «Про організацію харчування учнів школи у ІІ 

семестрі 2018/2019 навчального року»; 

Відповідно до цих наказів безкоштовне харчуванням було зхабезпечене 

для: 

- дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 30,00 грн. 

на день; 

- учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» –                   

25,00 грн. на день; 

- учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» –                  

30,00 грн. на день; 

- учнів категорій відповідно до рішення районної ради від 29.06.2017 

№354-21/2017 «Про районну Програму підтримки сімей загиблих 

(постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та 

інших громадян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення»- 30,00 грн. на день. 

Подарунки до Дня святого Миколая та новорічних свят отримали діти 

всіх пільгових категорій. 

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця 

робота проводилася на підставі відповідних документів, класними керівниками 

проводились обстеження умов проживання та виховання дітей, про що свідчать 

акти, складені комісіями.  

З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей 

здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують 

соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку 

батькам, опікунам; проводились засідання «круглого столу» за участю лікарів, 

психолога;  велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, 

організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний 

період. 
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8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників 

 

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення 

учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна 

медична сестра Курус О.М., яка організовує систематичне та планове медичне 

обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно 

на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів 

медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі 

формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів 

підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною 

культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку - 143 учнів. 

Для огляду на інфекційні захворювання, педикульоз, коросту та шкіряні 

захворювання до початку нового 2018/2019 навчального року адміністрацією 

закладу було узгоджено місце проведення медичного огляду  у  приміщенні 

медичного кабінету школи. Батьки були проінформовані про дату та місце 

проведення медичних оглядів школярів. 

Станом на 31.08.2018 року всі учні школи пройшли профілактичний 

медичний огляд та отримали відповідні довідки, які зберігаються у особових 

медичних справах учнів у кабінеті медичної сестри.  

У серпні 2018 року відбулася педагогічна рада, на якій заступник 

директора з виховної роботи Тарантюк Р.М. проаналізував результати 

профілактичних медичних оглядів учнів на початок 2018/2019 навчального 

року та роботу школи з профілактики різних видів захворювань. Педагогічні 

працівники були ознайомлені з заходами, які будуть проводитись у школі по 

залученню учнів до медичних оглядів після закінчення шкільних канікул, з 

роботою яка проводиться по виконанню протиепідемічного режиму та 

санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчально-виховного процесу.  

На виконання Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.2009  за № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів», відповідно до списків, складених шкільною медичною сестрою на 

підставі довідок про стан здоров′я, у яких визначено групи для занять на уроках 

фізичної культури та з метою належної організації занять з учнями, які мають 

відхилення у стані здоров'я і оптимізації їх рухової активності, учні школи були 

розподілені на групи здоров'я та поставлені на диспансерний облік, про що 

видано відповідний наказ по школі від 05.09.2017 № 208 «Про розподіл учнів за 

медичними групами для організації занять фізичною культурою з ними». 

Розподіл  учнів 1-11-х класів на фізкультурні групи на початку 2018/2019 

навчального року: 

Основна Підготовча Спеціальна Звільнені 

К-сть учнів К-сть учнів 
К-сть учнів 

 
К-сть учнів 
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430 73 69 13 

 

Відповідно до графіка, затвердженого Долинською дитячою поліклінікою 

«Про проведження медичних оглядів учнів» медична сестра школи Курус О.М. 

узгодила з  закладом охорони здоров’я графік проведення поглиблених 

профілактичних медичних оглядів у школі, спільно з класними керівниками 

проінформувала всіх учасників навчально-виховного процесу про порядок 

проведення поглиблених медичних оглядів учнів у школі, батьків (осіб, які їх 

замінюють) учнів про дату та місце проведення поглиблених профілактичних 

медичних оглядів школярів, отримали від батьків у письмовій формі згоду на 

проведення профілактичних оглядів та інформацію про стан здоров’я учнів.   

Результати проведення медичного огляду було занесено в медичні картки 

учнів.  

    Вчителі також щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один 

раз на рік, працівники їдальні – два рази на рік. 

    Результати медичного обстеження працівників: 

Група  Педагогічний склад Обслуговуючий персонал 

Здоровий 77 22 

Відхилення від 

норми 

-- -- 

 

    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація 

харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 

25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими 

нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 

пільгових категорій забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. 

Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалось за бажанням у їдальні школи.      

Адміністрацією та медичним працівником Курус О.М. закладу проводиться 

щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і 

відповідності норм харчування учнів. В результаті перевірок усунені недоліки – 

систематично закуповується необхідний інвентар (виделки, ложки, крани 

системи водопостачання,  закуповуються необхідні миючі засоби, засоби 

гігієни).  

    З метою збереження  здоров’я учнів директором проводиться контроль щодо 

проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи 

продовженого дня. 

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із 
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пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній 

рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують 

роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним 

контролем адміністрації школи. Наказом по школі  від 01.09.2018 № 173 «Про 

організацію роботи з охоронии праці» призначено відповідального за 

організацію роботи з охорони праці заступника директора з навчально-виховної 

роботи Волощук І.Т., сплановані заходи. 

    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у 

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в 

наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у 

приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з 

охорони праці. 

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на 

нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна 

відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо 

попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з 

тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. В 

школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, 

проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, 

аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться 

профілактичні заходи. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, 

знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення. 

 

10. Фінансово-господарська діяльність 

    Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до 

статуту на основі прийнятого бюджету. 

    Джерелами фінансування є: 

 кошти управління освіти, молоді та спорту  Долинської районної державної 

адміністрації; 

 благодійний фонд «Крок до мети»; 

 спонсорські внески юридичних та фізичних осіб. 

    Зміцнення матеріально-технічної бази школи:  

1. Медикаменти 2080.00 Бюджетні 

кошти 

2.  Заміна труб системи опалення   Кошти міської  

ради 

 

 

3. Заміна радіаторів 185 шт  Кошти міської 
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ради  

4. Придбано господарські товари 

- вапно 4 кг – 100 шт. 

- шпаклівка 30 кг- 4 шт 

- цемент 50 кг – 5 шт 

- гіпс 2 кг- 3 шт 

- кабель ШВВП 2 х2.5- 15 мп 

- гіпсоплита 9.5 мм 2.5 м-3 шт 

- барвник колір 20 шт 

- ґрунтовка 2 шт 

- уайт- спірит 0.9 л ЕРА 25 шт 

- оліфа 1 л 25 шт 

- піна монтажна 1 шт 

- відро оцинкове 15 л.- 5 шт х 70 грн 

- відро мусорне з кришкою 5 штх 62 грн 

- відро для миття з від жимом 14 л.х76 гр 

- відро будівельне,кругле 12л-5 штх30грн 

- віник «сорго»15 шт х35грн 

- віник-щітка 2 штх 85 грн 

- віник «МОПА» 5 шт х 35 грн 

- ручка до щітки та савка 5 шт х 18 грн 

- макловіца дерев.ручкеа 50 х 150 шт.х 10  

- лампа Е27 100 Вт х 199 шт х 5 грн 

- розетка 5 шт  х 50 шт 

- вимикач 5 шт х 50 грн 

- валик 3 шт х 70 грн 

- цвяхи 3.0х80 мм х 3 кг х 32 грн 

- цвяхи 2.5 х60 мм х 3 кг х 32 грн 

- ізолента 50 м х 2 шт х 20 грн 

- тасьма малярна 5 шт х 20 грн 

- замок врізний 4 шт х 270 грн 

- папір наждачний мп 5х 30 шт 

- серцевина до замка 5 шт х 60 грн 

- рукавиці рез. Сині 25 шт х 17 грн 

- викрутка 2 шт х 18 грн 

- викрутка 2 шт х 25 грн 

- плоскогубці 1 шт х 72 грн 

- подовжувач – фільтр 3 м./5 роз х 1 шт 

- лопата совкова 2 шт х 52 грн  

- лопата штикова  2 шт х 70 грн 

- лопата снігова, 2 шт х 70 шт 

- скотч 100 мс. Х 3 шт х 15 грн 

- пакля 4 шт х 25 грн 

- уніпак 250гр х 3 шт х 75 грн 

- протигрибкова грунтівка 1 л. х 2 шт х90 

грн 

 

1200 грн 

  480 грн 

  540 грн 

    39 грн 

  150 грн 

  297 грн 

  400 грн 

  290 грн 

  625 грн 

  650 грн 

  120 грн 

  350 грн 

  310 грн 

  304 грн 

  150 грн 

  525 грн 

  170 грн 

  175 грн 

    90 грн 

  250 грн 

  995 грн 

  250 грн 

  250 грн 

  210 грн 

    96 грн 

    96 грн 

    40 грн 

  100 грн 

1080 грн 

  150 грн 

  300 грн 

  425 грн 

    36 грн 

    50 грн 

    72 грн 

   130 грн 

   104 грн 

   140 грн 

   140 грн 

     45 грн 

   100 грн 

   225 грн 

   180 грн 

 

бюджетні 

кошти 
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- світильник рондо 100 Вт 6 шт х 100 грн 

- колодка 1 шт х 120 грн 

- патрон Е 27 керамічний х 15 шт х 10 грн 

- сікатор 1 шт х 785 грн 

- рідке мило 5 л х 32 грн 

- кран полив очний 3 шт х 80 грн 

- шпатель 150 мм х 6 шт х 14 грн 

- шпаклівка фініш 25 кг х 4 шт х 120 грн 

- шланг в мет.опл вод 60 см.х зе грн. 

- вклад до фільтра тон.оч.шнурк. 5 шт х 25 

грн 

- гель для унітазів 750 гр х 10 шт х 30 грн 

- герметик 3 шт х 42 грн 

- граблі метал. 2 шт х 40 грн 

- ножівка по дереву 1 шт х 140 грн 

- змішувач 2 шт х 420 грн 

- пензлик плоский 100 х 3 шт х 10 грн 

- пензлик плоский товстий 30 х 1 х 3 грн 

- пензлик плоский товстий 60 х 3 шт х 6 грн 

- пензлик плоский товстий 75 х 2 шт х 8 грн 

   600 грн 

   120 грн 

   150 грн 

     75 грн 

   224 грн 

   240 грн 

     84 грн 

   480 грн 

     96 грн 

  125 грн 

 

   300 грн 

   126 грн 

     80 грн 

   140 грн 

   840 грн 

    30 грн 

      3 грн 

     18 грн 

 

    16 грн 

 

Загальна 

сума 

16076.00 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано фарбу: 

-  фарба жовто-коричнева 2.8 х 60 шт х 138 

грн 

- Фарба біла 2,8 х 10б х 135 грн 

- Фарба жовта 2,8 х 3 б х 118 грн 

- Фарба голуба 2,8 х 10 б х 120 грн 

- Фарба зелена світла 2.8 х 5 б х 350 грн 

- Лак паркетний 2.5 х 2 б. х 120 грн 

- Фарба жовто-коричнева 2,8 х 10 шт х 138 

грн. 

 

 

8280 грн 

 

1350 грн 

  354 грн 

1200 грн 

1750 грн 

  240 грн 

1380 грн 

Бюджетні 

кошти 

  6. Комп’ютерне обладнання(комплект 

обладнання для кабінету математики) 

118946 

грн 

Бюджетні 

кошти 

  7. Кошти на ремонт санвузла 8000 Спонсорські 

кошти 

  8. Придбані наочні дидактичні 

засоби,комп’ютерної та мультимедійної 

техніки , меблі для НУШ 

313861.60 Бюджетні 

кошти 

   9. Журнали 1-10 класи,книги наказів,особові 

справи, журнал ГПД,журнал вхідної і 

виїхідної документації і т.д 

4067грн Бюджетні 

кошти 
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10.  Інтерактивна дошка,мультимедійний 

проектор, акустична система, 

персональний комп’ютер вчителя, WI-FI 

роутер  в кабінет фізики 

10000грн Бюджетні 

кошти 

11.  Комплект футб. Форми Joma з набивкою 9520 грн  

 

    Заплановано: 

1.Заміна шатрового школи 2170 кв.м. 

2.Утеплення фасаду школи- площа-2000 кв.м,  

3.Заміна ринв головного корпусу школи -350 п.м., 

4.Заміна стічних труб головного корпусу школи – 260 п.м., 

5.Капітальний ремонт санвузлів 2 та 3 поверхах школи. 

6.Капітальний ремонт спортивного залу. 

7.Заміна внутрішньої мережі водопостачання -1500 п.м. 

8. Заміна каналізації – 1500 п.м. 

      Розроблено кошторис для капітального ремонту водопроводу та каналізації 

на суму 238229 грн ( двісті тридцять вісім тисяч двісті двадцять дев’ять грн..) 

від 20 листопада 2017 року. 
  

11. Управлінська діяльність 

 

    Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де 

колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними 

тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які 

контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні. 

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до 

демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування 

думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за 

освітнім процесом адміністрація школи приймає колегіально. 

    Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і 

інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та 

методи діяльності керівника і сформувало нові підходи: 

 підготовка конкурентоспроможних випускників; 

 створення конкурентоздатного освітнього середовища; 

 використання комп’ютерної мережі Інтернет; 

 створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення 

діяльності педагога; 

 соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів. 

    Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-

дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька. 
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