
Звіт директора Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3  

перед педагогічним колективом та громадськістю за 

2020-2021 навчальний рік 

 

Шановні присутні! 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року 

«Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про 

затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним 

колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор 

зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.  

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи 

навчального закладу за 2020 -2021 навчальний рік. 

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду,  

керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, 

посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та 

іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього навчального закладу.  

Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у 1990 року і 

розташована на земельній ділянці площею 0,50 га. 

Протягом 2020-2021 навчального року мною, як керівником закладу, та 

педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації 

навчально-виховного процесу у школі.  

 

 

 

 



Кадрове забезпечення 

 

У 2020-2021  навчальному році у школі працювали  29 вчителів,  соціальний 

педагог, педагог-організатор, 2 вихователі ГПД. На наступний навчальний рік 

кількість працівників цих категорій залишається такою ж. Станом на сьогоднішній 

день школа повністю укомплектована кадрами, котрий рік відсутні вакансіїі з будь-

яких спеціальностей. Із 29 педагогічних працівників вчителів із вищою 

кваліфікаційною категорією – 15, з І кваліфікаційною категорією –4 , з ІІ 

кваліфікаційною категорією – 1 і 12 -спеціалістів.  Вчителів-методистів – 2, старших 

вчителів – 7.  

За приблизними  підрахунками комп’ютером володіє  80%  вчителів, тому 

впродовж навчального року це питання буде на контролі. Впродовж минулого 

навчального року адміністрація школи відповідно до річного плану роботи регулярно 

проводила виробничі наради, наради при директорові, при заступниках директора, 

оперативні наради, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового 

законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів 

МОН України,що дало змогу забезпечити дотримання виробничої дисципліни та 

виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, а також методична допомога.  

На початок минулого навчального року у школі навчалося 147 учнів, було 

укомплектовано 11класів, середня наповнюваність становила  14 учнів в класі. 

У школі укомплектовано було дві групи продовженого дня. Це: група 1х,3-х 

класів та група 2,4-х класів(60 учнів).  Відповідно здійснювали роботу із 

вихованцями вихователі Присяжнюк Л.М. та Баркова О.В. На базі школи вчителями-

початківцями постійно проводяться заняття з майбутніми першокласниками. 

Вихователі груп продовженого дня прагнули врахувати особливості 

учнівського контингенту, потреби батьків, наявні матеріально-технічні умови закладу 

та реалізувати основні завдання групи продовженого дня. Зокрема, оптимально 

організувати самостійну роботу учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та 

навичок, набутих на уроках, створити сприятливі умови для формування учнівського 



колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і 

виконанні домашніхзавдань, організації дозвілля учнів, формування в учнів ціннісних 

орієнтацій. Вихователі здійснювали заходи, спрямовані на збереження та зміцнення 

здоров’я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового 

способу життя, виховання позитивного ставлення до суспільнокорисної праці, 

надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють у вихованні учнів. 

Наявні для перебування учнів два навчальні кабінети, ігрова кімната, наявний 

телевізор. Для організації дозвілля вихованців використовуються настільні ігри, 

сюжетно-рольові ігри, спортивне знаряддя тощо. Для проведення спортивно-

оздоровчих занять часто вихователі використовують приміщення спортивного залу.За 

наслідками вивчення питання діяльності груп продовженого дня встановлено, що в 

цілому у групах дотримується санітарно-гігієнічний режим, умови для організації 

харчування відповідно до Державних санітарних правил і норм  улаштування 

належні. В школі організовано гаряче харчування учнів за рахунок батьківських 

внесків та коштів місцевого бюджету.Тому при засіданні батьківського комітету 

будуть вирішуватися питання, які сприятимуть покращенню харчування дітей.  

У школі працює медична сестра, яка слідкує за станом здоров’я учнів та 

учителів. Щорічно здійснюється медичний огляд на базі ЦРЛ.  Згідно вимог з 

охорони праці у школі проводяться різноманітні міроприємства щодо забезпечення 

дотримання правил техніки безпеки. Відповідальні  за охорону праці на громадських 

засадах Ковбасюк Ліля Олександрівна . 

Складений банк даних на дітей сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей, дітей, 

позбавлених батьківського піклування: Юрченко Анастасія (опікун  Ситник С.А.) . З 

дитиною проводились бесіди щодо відвідування занять, успішності, поведінки, 

сімейних відносин,  відвідано вдома з метою вивчення матеріальних умов, умов 

проживання. 

 

 



Голова профкому школи Оцабера В.О. відповідально відносився до дорученої 

йому справи, цікавився умовами життя педагогічного колективу. Щорічно до дня 

святого Миколая виділяються кошти на придбання святкових подарунків членам 

профспілки, а також із соцстраху – усім учням школи . 

Із 147 учнів на кінець навчального року 25 учнів мали високий рівень,  

достатній—67 учні, середній рівень – 30  учень , не атестовано учні 1-2 класів – 25. 

 Нашу школу закінчили   13 випускників 11-гокласу. 

         Станом  на 30.08.2021 року мережа класів у школі є такою: 

1-4х класів – 4; 

5-9х класів – 5 ; 

10-11х класів -  2; 

Всього – 11класів. Середня наповнюваність 14 учнів. 

         Створена мережа класів на 2021-22 навчальний рік дозволяє зберегти 

штатний розпис працівників школи  таким яким він був в минулому навчальному 

році. 

2.Результативність навчально-виховного процесу. 

Розв’язання проблем і завдань школи, затверджених педагогічним колективом 

на навчальний рік, дозволило шкільному коллективу досягти певних успіхів. Серед 

найважливіших слід відзначити: роботу шкільного колективу, що проводилася за 

программою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних 

для розвиткуіндивідуальності та неординарних здібностей учнів,маємо свої позитивні 

результати з таких предметів: української мови та літератури, біології, англ..мови, 

історії, астрономія, правознавство 

Школа брала участь у районних та міських спортивних змаганнях. В районних змаганнях: 

Брали участь в І та ІІ етапі   ХV Міжнародного конкурсу знавці в української мови ім.. 

П.Яцика . 

         Взято участь у місячнику цивільного захисту населення, безпеки дорожнього руху, 

двомісячнику благоустрою, тижнях знань з безпеки життєдіяльності.  



Проведено моніторинги навичок читання у початкових класах, моніторинг  

якості знань учнів 9 класу з фізики та 10 класу з української мови .Продовжено 

участь у акціях «Нові стандарти –нова школа», «Дай руку першокласнику». 

Працювала творча група вчителів, які будуть викладати у 5 класі. Проведено 

відкриті уроки в 4 класі учасниками творчої групи: Франко Є.А., В.Б.,Чижик Л.П., 

Карпиною Н.М. 

Проведено тижні шкільного підручника, дитячої книги, предметні тижні, день 

учнівського самоврядування. На кінець І семестру та навчального року проводились 

директорські контрольні роботи в 3 – 11-х класах, видані підсумкові накази по школі. 

Навчальний заклад співпрацює з позашкільними закладами освіти: ДЮЦ, ДЮСШ, 

РБК.  

3.Організаційно-методична робота. 

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, 

рекомендаціями  міського методичного кабінету, методична робота у школі 

спрямовувалася на розвиток творчої особистості  вчителя, учня, на особливості 

використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі школи як 

умови творення освітнього середовища учня. Зусилля були зосереджені на наданні 

дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої 

професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально-

психологічного клімату, який сприяв би пошуку більш ефективних, інноваційних 

технологій. 

Із метою вивчення методичної, психологічної підготовленості  вчителя до 

професійної  діяльності у школі систематично проводяться діагностування й 

педагогічний моніторинг як форма організації, збору та обробки інформації про 

кожного з педагогів, що забезпечує неперервне відстеження їхнього рівня. 

Аналіз підсумків роботи за навчальний рік свідчить, що колектив учителів 

школи наполегливо працював над реалізацією освітньо-виховних завдань, які були 

сконцентровані в науково-методичній  проблемі «Розвиток професійної 

компетентності вчителя, як сукупності його особистісних якостей загальної культури 



методичної майстерності з метою формування творчої особистості школяра в умовах 

ступеневої освіти» (6-й рік роботи,  4  етап, узагальнюючо результативний). 

Методичну роботу в школі координує методична рада, яка спрямовує 

діяльність учителів, методичних об’єднань, творчих груп, щоформуються за 

результатами діагностування всіх членів педагогічного колективу, планує, узгоджує 

та аналізує проведення заходів відповідно до педагогічної проблеми. 

Кожен член педагогічного колективу мав можливість підвищувати свою 

кваліфікацію й фахову майстерність у методичних об’єднаннях, творчих групах, які 

діяли у школі. Зокрема, це методичне об’єднанн явчителів гуманітарного циклу 

(керівник Ковбасюк Л.О),  учителів початкових класів і вихователів груп 

продовженого дня (керівник  Слободянюк Н.В.),учителів природничо-математичного 

циклу (керівник  Шит А.А..),  класних керівників (керівник  Тригу4б Л.А.).  

Колективи цих методичних об’єднань і груп , пов’язують свою роботу з проблемою 

школи вивчають та впроваджують інноваційні технології навчання, розглядають 

актуальні питання з дидактики, педагогіки, психології; проводять предметні тижні, 

показові уроки, позакласні заходи,  тощо.  

Для членів педагогічного колективу школи директором  школи Балегою О.І., 

заступниками директора з навчальної роботи  Побережець Р.Б., заступником 

директора з навчально-виховної роботи Пальчак Л.В. систематично й цілеспрямовано 

проводяться тематичні, індивідуальні консультації, надаються практичні поради з 

глибоким аналізом роботи вчителя. 

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення 

професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання 

методичної служби полягає в тому, щоб включити вчителів у процес удосконалення 

кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами були 

передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над педагогічно-

методичною проблемою, докурсова та після курсова підготовка, консультування, 

творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури 

та ін.. 



Учителі школи мали можливість підвищити фахову майстерність на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників .  Проведені заходи з неперервного 

удосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогів школи були успішними, про що 

свідчать результати атестації. 

                    За наслідками атестації у 2020-2021 навчальному році         атестацію пройшли 

наступні вчителі з такими результатами: 

Пройшли атестацію вчителі:  

1. Учителю історії Пальчак Л.В. підтверджено   кваліфікаційну  категорію 

«спеціаліст вищої категорії  » та присвоєно педагогічне звання «Старший 

вчитель» 

2. Учителю історії Побережцю Р.Б.  підтверджено  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст  вищої категорії  » та «Старший вчитель» 

                     3. Учителю  Франко Є.А.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст      

                        вищої категорії». 

           4. Учителю української мови та літератури Турчин Н.Г. підтверджено    

    кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії  » та педагогічне 

звання  «Старший вчитель» 

  5. Учителю зарубіжної літератури Оцабері В.О. підтверджено   кваліфікаційну  

категорію   «спеціаліст вищої категорії  » та педагогічне звання «Старший 

вчитель» 

   6.Учителю початкових класів Оцабері Л.І. підтверджено   кваліфікаційну  

категорію «спеціаліст вищої категорії  » та  педагогічне звання «Вчитель-

методист» 

 

 



Перед школою постає завдання виховувати особистість, здатну до життєво 

творчої діяльності, тому що сучасний світ висуває високі вимоги до діяльності 

людини: конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна 

особистість. Шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та 

формуванні базових компетентностей. Тому чи некожен учитель школи ставить собі 

за мету сприяти розвитку життєвих  компетентностей учнів і формуванню в них 

життєвих навичок, необхідних для становлення основ індивідуально-особистісної 

життєтворчості.  

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь, 

практичних навичок учнів із навчальних предметів, формування певних компетентностей, 

який дає можливість отримати об’єктивну інформацію про стан викладання та рівеньзнань, 

умінь, практичних навичок учнів з предмета, формування певних компетентностей, 

спрямованих на основі цих досліджень заходи з підвищення якості вивчення предмета, 

надати необхідну організаційно-методичну та адресну допомогувчителям-предметникам із 

метою поліпшення стану навчання предмета. 

   Протягом  навчального року здійснювався контроль за станом викладання  предметів. 

Активною булла діяльність педагогів школи у районних,обласних, шкільних 

методичних заходах. 

Вчителі школи недостатньо використовували можливості  колективних форм 

методичної  роботи. Недостатнім є поширення передового педагогічного досвіду 

вчителів через друк у фаховій педагогічній пресі: педагогічних журналах, газетах, а 

також вивчення досвіду вчителів інших шкіл. 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Виховна  робота  в школі. 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

затвердженої наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 

31.10.2011 № 1243, Указ Президента України № 580 /2015 « Про стратегію 

національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» , з 

метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, 

створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію 

виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій 

та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного 

процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального 

закладу на 2020/2021 навчальний рік, з метою проведення корекційно - розвивальної 

роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на 

основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в 

навчальному закладі протягом  навчального року виховна робота була спрямована на: 

- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-

культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, 

утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації; 

- розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; 

- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу; 

- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;  

- підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики 

тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу; 

- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і 

учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства; 

- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну 

діяльність; 

- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. 



Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між 

собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи навчального закладу на 

2020/2021  навчальний рік, планами роботи класних керівників, класоводів, 

соціального педагога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні 

напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при 

проведенні індивідуальної роботи з учнями. 

На  початку  навчального  року  вихованці  знайомились  на  класних  годинах  

зі  статутом  школи, правилами  внутрішнього  розпорядку, правилами  для  учнів, 

режимом навчального закладу. Узагальнена  інформація  заносилась  в  соціальний  

паспорт  класу. Взаємодія  з  учнями  здійснювалася  на  основі  особистісно-

орієнтованого  підходу  до  кожної  дитини, що  сприяло  глибокому  вивченню  її  

індивідуальних  особистостей  і  якостей, розкриттю  здібностей. 

 Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи школи на 

2020/2021 навчальний рік. З метою реалізації основних цілей та завдань виховної 

роботи, розвитку духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських 

моральних цінностей , враховуючи специфіку навчального та виховного процесу 

закладу були проведені традиційні заходи: свято Першого дзвоника(відпов Франко 

Є.А.), до Дня працівників освіти (Франко Є.А., Шит А.А), новорічні свята 

(відпов.Пальчак Л.В.,та Франко Є.А.), Останнього дзвоника (Пальчак Л.В., Франко 

Є.А.) випускний бал у 4 та 11 класах (Шит А.А., Гребенюк Є.В, Пальчак Л.В., Франко 

Є.А. )Проводились  тематичні, інформаційні  лінійки щотижня. 

На протязі року школа співпрацювала з центром сім’ї та молоді та службою у 

справах неповнолітніх, кримінальною міліцією. Постійно проводились зустрічі, 

бесіди  представниками відповідних служб з учнями нашої школи.  

Слід відзначити виховну роботу з дітьми таких педагогів: педагога-організатора 

Франко Є.А.,  класних керівників – Шит А.А., Дячук В.В., Гребенюк Є.В.   

Під  керівництвом соціального педагога  школи Гармаш А.Ю. проходить  

робота  щодо  формування  основ  здорового  способу  життя  серед  учнівської 

молоді. Проводиться  діагностика, соціометричне  обстеження  груп  дітей, 



індивідуальна  робота  з  дітьми, які  потребують  підвищеної  педагогічної  уваги. 

Надаються  консультації  педагогам  щодо  вирішення  складних  ситуацій  в  групах  

дітей. Погоджено плани  спільних заходів на 2020/2021 навчальний рік з відділом 

кримінальної поліції у справах дітей Липовецького управління МВС України, 

службою у справах дітей Липовецької адміністрації,  центром соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді. 

З  метою  удосконалення  форм  і  методів  профілактичної  роботи  з  учнями  

навчального закладу, відповідно  до  річного  плану  роботи , в  школі  організовано 

роботу  щодо   профілактики  правопорушень, на засіданнях, якої розглядались 

питання відвідування учнями навчального закладу, організації педагогічної допомоги 

учням, залучення дітей до  роботи в гуртках і спортивних секціях, участі у 

загальношкільних заходах, надання психологічної допомоги,  попередження 

правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, протидії 

насильству та жорстокого поводження в сім'ї . 

З метою забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку дітей, оволодіння додатковими знаннями, вміннями та навичками 

організації дозвілля вихованців в школі організовано роботу гуртків, спортивних 

секцій: «Спортивний» (Маланчук О.М.), «Захисник Вітчизни» (Дячук В.В.), 

музичний «Музична парасолька» (Заїка В.Ф.), «Маленька Майстриня» (Чижик Л.П.). 

До гурткової роботи залучено  60 учнів. 

5. Зміцнення  матеріально-технічної бази школи. 

Школа має 15 комп’ютерів, 3 інтерактивних дошки, 3 принтери, телевізор, 

музичний центр, карооке, два холодильники, фотоапарат, проектор, два мікрофони. 

Діючий комп’ютерний клас (10 комп’ютерів) підключені до мережі інтернет. Школа 

має свій власний веб-сайт, де щотижня публікуються та оновлюються новини школи.   

 Адміністрація школи та педагогічний колектив активно реагують на 

зауваження та пропозиції батьків та громадськості. 

В плані підготовки до нового навчального року були виконані такі ремонтно-

будівельні роботи: 



- вхідна площадка і сходи 

- заасфальтоване подвір’я 

- зроблено обмостку школи 

-здійснено поточний ремонт всіх внутрішніх приміщень школи; 

-проведено частковий ремонт системи  водовідведення та водопостачання.  

Всі ремонтно-будівельні роботи та придбання матеріальних цінностей 

організовано за кошти  із благодійних батьківських внесків та виділених коштів 

управлінням освіти. 

 

Проблеми, що потребують вирішення: 

1. Велика площа даху  протікає; 

2.  Потребують заміни шкільні меблі. 

3. Оновити комп’ютерний клас школи. 

 

 


