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                Шановні батьки, колеги, учасники зборів! 

        Вітаю вас усіх і дякую, що знайшли можливість взяти участь у цьому вже 

традиційному зібранні.                   

  

Для мене щорічний звіт  перед громадськістю  -  завжди відповідальна і хвилююча 

подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу  школи, її адміністрації  

і    директора для мене завжди є важливою. 

Добіг до кінця 2019-2020 навчальний рік. Закінчення навчального року - добра нагода 

підбити певні підсумки в діяльності школи. Запитати себе і Вас, що ми хочемо 

покращити в наступному році!?                                                                                                     

 Школа – єдиний соціальний інститут, який чутливо реагує на все, що відбувається 

у суспільстві. Й укотре на плечі педагога покладена велика й висока місія – плекання 

громадян України. Попереду на нас чекають зміни. Хочеться, щоб були вони стрімкими й 

доленосними. Сподіваюсь, що реформи, які відбуваються в освітянській галузі, будуть 

тим поштовхом, що надасть вітчизняній освіті поступального руху до європейських та 

світових стандартів. І дуже багато у цьому процесі буде залежати від кожного з нас. 

 Кожен директор і його педагогічний колектив мріють, щоб їхня школа вирізнялася 

серед інших, викликала бажання влаштуватися на роботу та навчатися в ній. 

Шановні присутні! Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи 

колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019/ 2020 

навчального року. 

На початок 2019-2020 навчального року до керівного складу навчального закладу 

входили: 

Безносюк С.А.. - директор закладу; 

Домбровська І Л. - заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Іванюк М.М.. --  педагог -  організатор. 

Директор  забезпечував управління школою як соціально-педагогічною системою з усіх 

напрямків її життєдіяльності на наукових засадах, за компетентнісним підходом, згідно з 

чинним законодавством. У своїй діяльності керувався Конституцією України, законодавством 

України про освіту та про соціальну роботу, іншими нормативно-правовими документами 

уряду, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу, Статутом  

Нападівської  загальноосвітньої  школи   І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області , 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, 

іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Заступник директора  та  педагог -  організатор  виконували свої обов'язки відповідно до 

посадових інструкцій,  затверджених керівником освітньої установи, якими регулювалася їх 

безпосередня управлінська діяльність. 

 

І. Загальна інформація про школу. 
Нападівська загальноосвітня школа І—II ст. є комунальною власністю Липовецької  

районної ради Вінницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом 

освіти Липовецької РДА,  якому делеговані відповідні повноваження. 

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1986 р., земельна ділянка, яка належить 

школі, має площу 4,8 га. 

Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.  

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

статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 



віку»,  було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та 

дошкільного віку, які  проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням. 

 

Випускники 9 класу минулого 2018/2019 навчального року працевлаштовані. 
 

Клас Випущено 10 клас ПТНЗ ВНЗ 

І – ІІ рівня 

акредитації 

ВНЗ  

ІІІ-ІV рівня 

акредитації 

Працюють 

9 клас 6 - 6 - - - 

 

 

 

ІІ. Стан і розвиток шкільної мережі. 

 
У 2019/2020 навчальному році в школі працювали 12 педагогічних працівників і 7 

працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили  65 учнів  у 8 

класах:  

• 1-4-х – 4 класи (33 учні); 

• 5-9-х – 4 класи( 32 учня);  

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 6-8 учнів, 

що дещо зменшилась порівняно з попередніми роками.  

У 2019/2020 навчальному році буде випущено із 9 класу – 6 учнів. 

                                                                                                                                                       

Мережа станом на 05.09.2019 р. 

клас Кількість 

класів 

Кількість учнів у 

класі 

Дівчата Хлопці  

1 1 9 5 4 

2 1 9 2 7 

3 1 6 2 4 

4 1 9 5 4 

Всього   1-4 

кл. 

4 33 14 19 

5 1 9 4 5 

6 1 7 2 5 

7 -- --- -- -- 

8 1 10 9 1 

9 1 6 4 2 

Всього 

5-9 кл. 

4 32 19 13 

Всього   1-9 

кл. 

8 65 33 32 

 



 

 

Мережа станом на 08.06.2020 р. 

 
клас Кількість 

класів 

Кількість 

учнів у класі 

Дівчата Хлопці  

1 1 9 3 6 

2 1 9 5 4 

3 1 9 2 7 

4 1 6 2 4 
Всього   

1-4 кл. 
4 33 12 21 

5 1 9 5 4 

6 1 9 4 5 

7 1 7 2 5 

8 -- -- -- -- 

9 1 10 9 1 
Всього 

5-9 кл. 
4 35 20 15 

Всього   

1-9 кл. 
8 68 32 36 

 

ІІІ. Кадрове забезпечення. 
Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є 

вміння працювати з комп'ютером, ІКТ. Перспектива в освіті така, що років через п'ять 

учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй 

діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати на-

вчально-виховний процес з учнями. 

Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не лише директор, а й 

заступник директора школи з навчально виховної роботи,  вчителі початкових класів 

мають навички роботи з ІКТ.  

Впродовж року, педколектив навчального закладу продовжував працювати над 

впровадженням у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. 

 На сайті відділу освіти інформація про школу постійно оновлюється та 

поповнюється цікавою та корисною інформацією. 

  У школі проводяться відкриті уроки та виховні заходи  

Упродовж 2019/2020 навчального року колектив школи працював у   електронній системі 

управління навчальним закладом (ІСУО) «Курс: Освіта». 
 

Якісний склад педагогічних працівників : 

із вищою освітою у школі працює 14 вчителів .                                                                                          

Із загальної кількості працівників –2  працює за сумісництвом.                                                       

( Смоліч І.В., Слободянюк О.М.) 

 

▪ 1 вчитель має вищу кваліфікаційну категорію. 

▪ 9 вчителів – І категорію.  

▪ 1 вчитель – ІІ категорію. 

▪ 1 вчитель – спеціаліст. 

 

                          

 

 



    Результати атестації педагогічних працівників 
 

У 2019-2020 навчальному році атестацію походила вчитель англійської мови Гринюк 

Наталія Юріївна, присвоєння  кваліфікаційної категорії « Спеціаліст першої категорії » 

Із метою створення відповідної матеріально – технічної бази для забезпечення 

належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду  для підвищення 

рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у 

закладі поповнюється матеріально – технічна база. 

 Упродовж року проводилися відкриті уроки для колег, батьків – це один із шляхів 

удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків. 

Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новими технологіями навчання, 

тому для вчителів школи передплатили методичні газети та журнали України. 

                                               

IV. Методична робота. 
Адміністрація Нападівської загальноосвітньої школи І – ІІ ст. глибоко усвідомлює 

завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі 

освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, 

цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. 

Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і 

творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої 

колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію 

педагогічних міні-досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення 

рівня навчально-виховного в школі. 

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою 

працюватиме школа, структуру організації методичної роботи. 

У цьому навчальному році школа продовжувала працювати над проблемою «Системно-

діяльнісний  підхід  у  навчально - виховному  процесі як основа реалізації компетентнісно - 

орієнтованої моделі освіти». 

 

З даної теми було проведено засідання педагогічних рад, де розглядались питання 

впровадження вчителями школи в практику власних досягнень з даної теми; засідання 

МО вчителів початкових класів, МО класних керівників. Протягом 2019–2020 н. р. було 

підготовлено і проведено 8 педагогічних  рад у визначений термін, згідно плану роботи 

школи. На педрадах досліджувались і колегіально розв’язувались питання шкільного 

життя. Вони націлювали педколектив на піднесення якості й ефективності освітнього 

процесу, стимулювали розвиток творчого потенціалу, росту професійної майстерності 

вчителів. Тематика педагогічних рад відповідала актуальним питанням у роботі школи і 

педагогічного колективу. На них розглядалися питання удосконалення і методичного 

забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи загальноосвітнього 

навчального закладу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у 

освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, реалізація Нового 

Закону України « Про освіту», Концепції « Нова українська школа», організації 

навчального процесу з застосуванням технології дистанційного навчання. 

 

Науково – методична робота в Нападівській загальноосвітній школі І–ІІ ст.  

представлена такими компонентами: 

▪ методичні та педагогічні ради; 

▪ предметні методичні об’єднання; 

▪ самоосвіта. 

У 2019/2020 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до 

нормативних документів. 



У закладі діє налагоджена система роботи – це методичні об’єднання вчителів. 

 

 

У навчальному закладі використовуються такі педагогічні технології: 

❖ діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних 

здібностей учнів; 

❖ самоосвітня діяльність вчителя. 

Охоплено напрямки: 

✓ методичні проблеми; 

✓ відвідування учнями школи; 

✓ організація харчування учнів у закладі; 

✓ питання з безпеки життєдіяльності; 

✓ навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя; 

✓ стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів; 

✓ сумісна праця сім’ї та школи у вихованні підростаючого покоління; 

✓ питання переведення учнів до наступних класів та випуску учнів зі школи. 

Традиційним у школі стали предметні тижні до яких учні разом з учителями 

готуються ґрунтовно і заздалегідь. Згідно з річним планом роботи протягом року 

проведено предметні тижні: 

Предметні тижні: 

1. Вересень – тиждень фізкультурника,олімпійський тиждень, тиждень Миру, 

екологічний тиждень, ;                                                                                                                                                           

2. Жовтень – тиждень гарних манер,морального виховання,  тиждень біології,  тиждень 

музичного мистецтва, тиждень бібліотеки, козацької слави; 

3. Листопад – тиждень  толерантності, основ здоров`я,  української  мови,  світової  

літератури,  тиждень географії 

4. Грудень – тиждень безпеки життєдіяльності,   доброчинності,  народознавства, 

тиждень права.                                                                                                                                                                         

5. Січень – тиждень протипожежної безпеки, сприяння здорового способу життя, 

громадянського виховання. 

ШМО Керівник Проблема 

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Гучок А.В., 

учитель першої категорії  

”Діяльність класного 

керівника щодо формування 

життєвих 

компетентностей учнів” 

 

СУСПІЛЬНО—

ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

 

Давискиба Т.Д., 

учитель І кваліфікаційної 

категорії 

 

“Формування основних 

компетентностей шляхом 

використання інноваційних 

технологій навчання” 

 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Калашник О.М.  

учитель  І кваліфікаційної 

категорії 

 

“Розвиток творчої 

особистості вчителя та 

учнів, з метою формування 

ключових компетентностей 

школяра” 

 

ПРИРОДНИЧО—

МАТЕМАТИЧНОГО 

ЦИКЛУ 

 

 Гривківська В.С.                          

учитель І кваліфікаційної 

категорії 

 

“Удосконалення навчально-

виховного процесу шляхом 

впровадження сучасних 

інноваційних технологій” 

 



6. Лютий – тиждень трудового навчання та профорієнтаційної роботи,   тиждень 

(державні  символи  України)., тиждень  образотворчого мистецтва, іноземної мови.    

7. Березень – Шевченківські дні.,  Я і моя  родина,  тиждень  екологічного виховання, 

річниця визволення села від німецьких загарбників. 

8. Квітень – Тиждень знань безпеки життєдіяльності, тиждень пам`яті трагедії на 

Чорнобильській АЕС.( в умовах дистанційного навчання) 

9. Травень,--  Тиждень  пам`яті  .( в умовах дистанційного навчання) 

Кожен предметний тиждень був проведений на належному рівні. Складений план 

проведення тижнів, розроблено заходи, написано звіти по тижням.                                                                                                   

Із метою стимуляції активної творчої праці учнів у процесі навчання, спортивної 

діяльності, пошуку обдарованих та талановитих учнів та створення умов для їх 

подальшого творчого зростання, розвиваючи професійну компетентність, набуття нових 

знань та навичок, оволодіння новими напрямками діяльності, виховання громадянина,  

який всебічно розвинутий. 

Адміністрація школи  використовує багато різних видів контролю за станом 

освітнього процесу, і , в першу чергу, таких як вивчення стану викладання предметів, 

ведення шкільної документації, виконання навчальних програм тощо. За результатами 

внутрішкільного контролю адміністрація завжди приймає управлінські рішення щодо 

конкретних учителів, учнів. Більшість рішень приймаються на основі врахування думки 

колективу школи. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти вирішення 

проблеми. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування.                                                                                                                                               

З 12 березня по червень поточного навчального року заклад, як і усі інші, працював в 

режимі карантину, організовано та проведено навчання з використанням елементів 

дистанційного навчання. Завершення навчального року та проведення підсумкового 

оцінювання здійснено відповідно до рекомендацій МОН. Наприкінці навчального року 

адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати 

роботи у навчальному році та планування на наступний навчальний рік. Недоліками в 

організації роботи є відсутність в методичному кабінеті школи технічних засобів 

навчання. Не проводиться робота з розробки нових авторських програм. . Вчителі 

поділилися проблемами, з якими довелося зіткнутися під час карантину. 

 

V. Навчальна діяльність учнів. 
Упродовж 2019/2020 навчального року робота педколективу була спрямована на 

упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів. 

Велика увага у школі приділяється включенню всіх дітей у освітній процес.                                       

Станом на 1 вересня 2019 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 

років, а  це 9 дітей.    

Учні нашої школи є традиційно активними учасниками всеукраїнських, міжнародних 

конкурсів.  

Навчальні досягнення учнів стимулюються грамотами, похвальними листами та 

свідоцтвами з відзнакою. 

 
Результати 

участі учнів у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах 
 

 Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка :  Гучок Олександр  ІІІ 

місце (4 клас) . 

Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика : Пастухова Аліса  ІІІ місце ( 9 

клас) . 



 

Результати 
участі учнів у Всеукраїнських  учнівських  предметних олімпіадах 

 

Лукашевич Олександр ІІ місце  у ІІ етапі олімпіади з трудового навчання  ( 9 клас) 

Безносюк Віктор  ІІ місце у ІІ етапі олімпіади з фізики ( 8 клас) 
 

 

Успішність  учнів  за  2019--2020 н.р. 

клас Кількість 

учнів у класі 

В  Д  С  П  

Н
еа

т
ес

т
 

% 

успішн 

% 

як. 

пок 

3 6 -- 5 1 -- - 100 71 

4 9 1 3 3 2 - 77 44 

5 9 --- 3 4 2 - 77 33 

6 7 -- -- 5 2 - 70 0 

8 10 -- 3 6 1 - 90 30 

9 6 -- 3 1 2 - 66 50 

Всього : 47 1             

3% 

17         

36% 

20         

42% 

9  

19% 

- 80          

39 

 

У навчальному закладі розроблені такі методи стимулювання учнів:  
✓ нагородження похвальними листами, грамотами та подяками. 

 

 

VI. Виховна та позакласна робота. 

 Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними 

своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від     правильно 

визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними 

питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку 

особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності 

керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У 

зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами: 

 превентивне виховання; 

 військово-патріотичне виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 

 національне виховання; 

 трудове виховання; 

 фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя; 

 



Учні школи досить часто самостійно організовують та проводять свята, де ними 

готуються сценарії, проводяться репетиції, підбираються актори. Така форма роботи 

ефективна: школярі вчаться організовувати свій час, спілкуватися з однолітками в різних 

ситуаціях, вирішувати будь – які проблеми разом з товаришами. Традиційно у школі 

проходять свята Дня учителя, новорічні свята, День Святого Валентина, свято 8 Березня, 

День матері, День захисту дітей та інші. До роботи залучаються учні з 1 по 9 клас, які 

працюють по мірі можливості виконуючи кожен свою роботу. 

 Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, талантів, їх 

здібностей, здорового способу життя, формування естетичного смаку на задоволення 

потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання керівника гуртка, класних 

керівників – збагатити, зберегти а також розвинути обдарування дитини. У школі ведеться 

цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку 

обдарованих та талановитих дітей. Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом 

залучення до різних видів творчості. Робота гуртка впливає на здібності дитини а також 

на формування творчої конкуретноспроможної особистості.   

 Традиційними у школі є свята Першого та Останнього дзвоника, посвята в 

першокласники, прощання з Букварем,  свято закоханих, гумору, години пам’яті жертв 

Голодомору, свято Матері, вшанування пам`яті жертв Чорнобильської катастрофи. 

Основним завданням, яке стоїть перед педагогічним колективом є любов до свого 

народу, його історії, культурних та історичних цінностей , та формування почуття 

патріотизму. Цьому сприяють такі форми роботи з учнями як : акції, конкурсні програми, 

виховні години, бесіди, анкетування учнів, батьків, тематичні лінійки. 

 Педагогічний колектив дбає про виховання в учнів почуття громадянської та 

національної гідності, самосвідомості, патріотизму. 

Наші спортивні команди є учасниками різноманітних спортивних змагань, як 

зональних, так і районних.( « Пломінь 2019» , фестиваль «Молодь обирає здоров`я», 

«Джура 2019») 
 

Робота бібліотеки                                                                                                                                            

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, - бібліотека 

школи проводила певну роботу. Згідно з навчальними програмами вчителі одержали 

комплекти підручників. Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженням 

видань видавництв  « Основа», « Шкільний світ»  і тд. крім підручників бібліотека 

забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також 

літературою для рефератів та доповідей. Постійно  здійснюється  контроль  за  станом  

веденням  учнями  підручників,  проводились  рейди  перевірки стану зберігання 

підручників,  проводились  конкурси.   

          Було проведено  акцію «Подаруй книзі життя!» метою якої було виховування в 

учнів шанобливого ставлення до книги, підручника. Результати перевірок висвітлювались 

на  стендах у приміщенні шкільної бібліотеки: «Як ми зберігаємо підручники?», «Книга 

дякує», «Книга скаржиться».                                                                                                                                                      

З метою виховання в учнів інформаційної культури   було проведено ряд бібліотечних 

уроків і виховних годин з учнями 1-9 класів. Своєчасно проводилась технічна та 

бібліографічна обробка нових надходжень. Протягом року у приміщенні шкільної 

бібліотеки було оформлено 10 тематичних книжкових виставок до знаменних і пам’ятних 

дат, тижня дитячо – юнацької літератури метою якого було визначити дитячо – юнацькі 

читацькі інтереси та в подальшому сприяти їхньому розвитку та тижня правознаства 

головною ціллю якого було перевірка знань учнів про їхні права та обов'язки ,надавалися  

бібліографічні довідки на запити читачів. 

           Всі книги, що надійшли до шкільної бібліотеки є державною власністю. Саме це 

зобов’язує  вести чіткий і систематичний облік книжкового фонду, забезпечити його 

збереження.  Книжковий фонд становить: підручників кількість: 4791 шт., художньої 



літератури кількість: 1833 шт., всього кількість: 6624 шт. на суму: 23516,06 грн. Учні 

нашої школи забезпечені підручниками майже стовідсотково . Книги в бібліотеці 

читачами беруться лише на 10 – 12 днів. Учні початкових класів можуть отримувати 

додому  не більше 5 книг.  У бібліотеці ведеться сумарний та індивідуальний облік книг. 

Сумарний облік книжкового фонду відображає надходження, вибуття і загальну 

чисельність.  

Індивідуальний облік - це облік кожного примірника книги, що надходить до бібліотеки. 

Реєструються ці надходження в інвентарній книзі. На підручники також ведеться 

сумарний та індивідуальний облік. Сумарний - відповідає сумарні книзі, індивідуальний у 

реєстраційній картотеці руху підручників, ведеться «Книга обліку загублених 

підручників», «Книга обліку подарованої літератури». Зберігаються накладні про 

надходження до фонду, накладні про вибуття з фонду, ведуться акти передачі 

підручників у тимчасове користування іншим школам, на основі якого отримуємо 

підтвердження на тимчасове користування, ведуться акти на списання фізично зношеної 

та морально застарілої літератури,проводиться інвентаризація фонду, постійно проводжу 

звірку художньої літератури та підручників. 

            Основним джерелом поповнення фонду шкільної бібліотеки є:                                                            

- централізоване поточне комплектування через РВО ;                                                                                

- одержання літератури а саме художньої та дитячої літератури, подарованої бібліотеці 

учнями школи, а також  випускниками школи. 

 За   минулий  навчальний рік  у  фонд шкільної бібліотеки надійшло:                                                              

підручників – 196 прим..                                                                                                                                                                                                                    

           Художньої літератури та дитячої літератури в кількості 6 примірників 

було подаровано шкільній бібліотеці  випускниками школи  , облік якої ведеться у «Книзі 

обліку подарованої літератури». Облік загублених підручників художньої літератури та 

навчальних підручників, в тому числі художньої літератури та навчальних підручників 

подарованих в замін  загублених підручників художньої літератури та навчальних 

підручників ведеться у «Книзі обліку загублених підручників». Протягом року 

загублених  підручників художньої літератури та навчальних підручників не виявлено.  

Проведено роботу щодо самоосвіти, а саме: освоєння інформації з професійних видань; 

використання  досвіду кращих шкільних бібліотекарів; відвідування 

семінарів,присутність на відкритому заході «Школа молодого бібліотекаря»; 

індивідуальні консультації.                                                                                                                       

З метою популяризації книги серед учнів були проведені вікторини метою яких були 

удосконалення вивчення дитячої – юнацької  літератури. Була проведена ескурсія в 

бібліотеку для  учнів 1-го класу.                                                                                                                                           

Напрямки діяльності бібліотеки :                                                                                                                                    

1. Робота з учнями.                                                                                                                                                          

2. Уроки культури читання.                                                                                                                       

3. Бібліографічні огляди.                                                                                                                                     

4. Інформаційні ті інші огляди літератури.                                                                                                         

5. Поради учням щодо навичок роботи з книгою.                                                                                              

6. Предметні тижні.                                                                                                                                            

7. Підтримка загальношкільних заходів.                                                                                                    

Регулярно проводяться індивідуальні бесіди з усіма учасниками виховного процесу з 

метою вивчення читацьких інтересів, та підвищення інформаційно-бібліографічної 

культури читачів. 

   

VІІ  Правовиховна  робота. 



У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і 

виховання: 

•  тематичні загальношкільні лінійки та класні години; 

•  лекції, бесіди на правову тематику; 

•  анкетування; 

•  зустрічі з працівниками правоохоронних органів; 

•  уроки правознавства. 

Заступником директора школи з навчально – виховної роботи періодично 

проводяться бесіди з учнями, що потрапили в складні життєві обставини . 

 

VIIІ. Соціальний захист. 

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, 

проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були 

підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить: 

❖ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 1. 

❖ діти із багатодітних сімей – 17. 

❖ діти – напівсироти – 4. 

❖ діти із малозабезпечених сімей – 7 

❖ діти – інваліди –0. 

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.  

Деякі діти пільгових категорій за кошти сільського бюджету мали змогу оздоровитися в 

дитячих оздоровчих таборах державного значення . З опікунами  дітей, позбавлених 

батьківського піклування, підтримувався постійний зв'язок класних керівників, 

адміністрації школи. 
 

IX. Профорієнтаційна робота 
Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — 

підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна 

робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових 

навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на 

уроках. Якісному вихованню сприяють позакласні виховні заходи. 

           

X. Фінансово – господарська діяльність. 
 У 2019/2020 навчальному році було виділено депутатським корпусом Нападівської 

сільської ради бюджетні кошти на суму 50.000 грн. (харчування учнів школи). 
 

Велику  підтримку  для  школи   надає  сільськогосподарське  підприємство ПСП 

«Агрофірма Нападівська» , керівник  якого  Петренко  Сергій  Миколайович,.  З фінансовою    

допомогою   агрофірми  ми  добре  харчуємо  дітей,   а  це  велике  значення  на  сьогоднішній  

день,  надаються  послуги  автомобілями  і  тракторами,  матеріальні  та  грошові  послуги  в  

разі  потреби. За  рахунок  агрофірми  у  школі  замінені  та  встановлені   вікна ( 55%)  

,побудований новий туалет біля  школи . 

Упродовж 2019/2020 навчального року у школі відсутня заборгованість по виплаті 

заробітної плати. Здійснюється своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога 

на оздоровлення.  

 Для успішного початку нового 2020/2021 навчального року необхідно забезпечити: 

• фарбування огорожі школи;  

• підведення цоколя школи та шкільної їдальні ; 

• промивка системи опалення та придбання потужнішого насосу для циркуляції 

води у системі опалення; 



 

ХІ. Охоплення учнів гарячим харчуванням. 
 У 2019/2020 навчальному році було організоване повноцінне, безпечне та якісне 

харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та 

продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, 

технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, 

виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо). 

 Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також 

гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено усіх учнів 1-9 

класів.           (65 дітей) 

 Безкоштовне гаряче харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі 

відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилися. 

 Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися 

до журналів бракеражу силами кухаря Сірик К.І. 

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які 

одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі 

примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи.  

Із представників ради школи та батьківського комітету було створено групу 

контролю за оглядом гарячого харчування, яка здійснювала свою діяльність упродовж 

навчального року.  

 

ХІІ. Охорона праці. 
 Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: 

перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з 

питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила 

техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті 

інформатики, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі 

на робочому місці співробітників навчального закладу. Проведена атестація робочих 

місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно – 

гігієнічного режиму. 

 Із усіма працівниками навчального закладу було проведено позапланові бесіди та 

інструктажі щодо запобігання травматизму на робочому місці із фіксацією записів у 

журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 

 

ХІІІ. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму. 
 Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та 

фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за 

кожним класним керівником, учителем – предметником та в кожному кабінеті та 

спортзалі. 

 Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині 

уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки 

життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди. 

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням 

завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці, фізичної 

культури, які фіксувалися в класних журналах. 

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: 

змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних 

заходів. 

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання 

дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди  за фактами нещасних 

випадків з учнями в школі, учнями району, які фіксувалися в класних журналах. 

Упродовж 2019/2020 навчального року  випадків травмувань учнів не було. 

 



Все викладене вище, що відбило результати загального управління освітнім процесом, зокрема 

- в роботі з педагогічними кадрами, дає підставу констатувати виконання таких завдань 2019 - 

2020н.р., як то:                                                                                                                                                                                                                 

- Продовження роботи з підвищення професійної компетенції педагогічних кадрів;                                                       

- Поглиблення роботи з впровадження новітніх освітніх технологій у навально-виховний 

процес;                                                                                                                                                                                 

- Удосконалення системи моніторингу освітнього процесу. 

Виходячи з аналізу роботи школи за рік, перспективного плану роботи ми поставили 

перед собою такі основні завдання:                                                                                                        

1. Реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень; 

2. Вдосконалення методики викладання предметів через якісну організацію роботи 

ШМО, педагогічних рад;                                                                                                                              

3. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над 

підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;                                           

4. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та 

інформатизації освітнього процесу;                                                                                                                                  

5. Проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до 

участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними дітьми;                                             

6. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного 

врядування, формування патріотизму, громадянських та конституційних обов’язків, 

поваги до Державних символів України, національної ідеї;                                                                   

7. Впровадження Концепції Нова українська школа у 3 класі, робота педагогічного 

колективу за новими оновленими програмами.                                                                                         

8. Робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;                                                                   

9. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.                                               

10. Організація роботи щодо підготовки навчальної діяльності в дистанційному режимі.  

Контрольно-аналітична діяльність відбивалася у відповідних вихідних формах (виступи 

на педагогічних радах, висвітлення інформації на нарадах при директорові, заслуховування 

інформації на засіданнях методичних об'єднань, Ради закладу тощо; накази по школі; довідки; 

акти-наслідки в книзі внутрішньо шкільного контролю).                                                                                       

У межах роботи з даного аспекту річний план виконано . 

 

 

Дякую  за  увагу. 

 




