
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«ШИРОКІВСЬКА ШКОЛА №2 

 ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб 

підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність 

директора на посаді протягом 2017/2018 н.р. 

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я 

керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством 

України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього навчального закладу. 

 

І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації 

навчально – виховного процесу. 

 

     На сьогодні Широківська школа №2  ЗСО є комунальним закладом І-ІІІ 

ступенів загальної середньої освіти, що діє на підставі установчих документів 

та ліцензії від 19.07.2017 р. №Р-342/0/3-17 щодо провадження освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої  освіти. 

 

 Кількість дітей мікрорайону, закріпленого за школою згідно рішення 

Широківської  селищної ради налічує 504 учня  від 5 до 18 років, з них 

здобувають освіту  у вищих навчальних закладах -14 чол.; у професійно – 

технічних закладах  – 46 чол.;  11 дітей  з розумовими вадами навчаються у 

спеціальних закладах, 4 учнів  за станом здоров’я на індивідуальному 

навчанні, 49  школярів навчається у СЗШ №1. 

          На початок 2017-2018 навчального року в закладі навчалося 477 

школярів, 472– на початок ІІ семестру, на кінець навчального року – 470. 

Вибуло протягом року 19 учнів, причина вибуття  – зміна місця проживання 

родини або перехід до іншого закладу освіти  

         Плинність учнів становить 1,4%. Із 40 випускників школи ІІ ступеня на 

початок навчального року продовжили навчання  26 учнів у 10-му класі своєї 

школи. Решта продовжила навчання у технікумах та в училищах. Жоден 

випускник  9 класу не залишився на призволяще, що свідчить про те, що 

керівництво навчального закладу виконує свої обов’язки щодо обов’язкової 

загальної освіти. 



        20 випускників школи ІІІ ступеня закінчили наш заклад, з них   1  здобув 

золоту медаль “За особливі успіхи у навчання”, 14 учнів вступило  до вищих 

навчальних закладів, 4-  технікуми, 2-  училище. 

       Нагадаю: згідно з державним стандартом основна школа забезпечує базову 

загальну середню освіту, формуючи в учнях готовність до вибору й реалізації 

шляхів подальшого здобуття освіти. У старшій школі навчання профільне – 10 

клас – філологічний профіль, 11 клас – математичний профіль. 

Кількість класів по школі -20. Загальна кількість учнів, які навчаються в 

закладі 477 в т.ч.: 

- кількість учнів 1-4 класів – 209 

- кількість учнів 5-9 класів – 233 

-  кількість учнів 10-11 класів – 35 

- Прогнозований набір в 1 клас – 70 учнів; 

- Прогнозований набір в 10 клас – 25 учнів. 

            Згідно з річним планом роботи на 2017-2018 н.р. педагогічний 

колектив  продовжував роботу на третьому етапі науково-методичної 

проблеми  «Інтеграція змісту випереджаючої освіти  в навчально – виховний 

процес  як стратегічний напрям соціалізації громадянської особистості» та 

виховної «Формування національної свідомості та розвитку громадянськості   

учнів через створення  інноваційних   педагогічних систем» в рамках 

районної проблеми «Соціалізація як основа процесу становлення особистості 

громадянського суспільства»  та обласної – «Освітні стратегії  соціалізації  

особистості громадянського суспільства». 

 

           Це все реалізується через навчальний план закладу, який складається з 

двох частин: інваріантної і варіативної . 

      Робочі навчальні плани складені згідно з листом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України  від  07.06.2017 р.  №1/9-315 «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів та  структуру  на 2017/2018  

навчальний рік»   та додатку до листа МОН молодьспорт від 07.06.2017 р.  

№1/9-315 «Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для 

загальноосвітніх навчальних закладів» : 

для початкової школи : 

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011  р. №572  

додаток 2  зі  змінами  згідно  з  наказом  МОНУ  від  16.04.2014р.  №460; 



  -   для  5-9  класів – за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  

навчальних  закладів  ІІ  ступеня,  затвердженого  наказом  МОН  України  

№409  від  03.04.2012 р. додаток 12 (в  редакції  наказу  МОН  України  від  

29.05.2014  №664),  зі  змінами  згідно  з  наказом  МОНУ  №1465  від  

12.12.2014 р.; 

- для 10 класу – за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  

навчальних  закладів  ІІІ  ступеня,  затвердженими  наказом  МОН  України  

від  27.08.2010 р. №834,  зі  змінами,  внесеними  наказом  МОН  України  від  

29.05.2014 р.  №657  додаток  9 «Типовий навчальний  план загальноосвітніх 

навчальних закладів з  українською  мовою  навчання.  «Філологічний  

напрям.  Профіль: українська  філологія».  

-  для  11 класу -  за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  

навчальних  закладів  ІІІ  ступеня,  затвердженими  наказом  МОН  України  

від  27.08.2010 р. №834,  зі  змінами,  внесеними  наказом  МОН  України  від  

29.05.2014 р.  №657 додаток  5 «Типовий навчальний план  загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання.  «Природничо-

математичний  напрям. Математичний  профіль».          

  Варіативна складова навчального плану початкової школи  

 становить 8 годин,  школою  використано  8  годин  ( 100 % від загальної 

кількості додаткових годин) і  реалізована  для: 

-  індивідуальних  занять  з  математики  (1 кл.); 

- курсу  за  вибором «Випереджальна  освіта  для  сталого  розвитку (1-4 

класи).  Даний  курс  має  системний  характер,  наступність  і  

необхідний  ресурс  для  їх  впровадження  у  відповідності  з  

випереджальною  освітою  для  сталого  розвитку,  на  яку  зорієнтована  

навчально-виховна  система  школи. 

 

Складова навчального плану основної  школи   

становить 29  годин, школою використано 11 годин  (38 % від загальної 

кількості додаткових годин)  ) і реалізована для:    

- курсу за вибором:   випереджальна  освіта  для  сталого  розвитку  (8-9  

кл.),  впроваджена  у  відповідності  з експериментальною  діяльністю  

навчального  закладу; 

- курсу  за  вибором:  креслення  (8-9  кл.); 

- індивідуальних  занять  з  англійської  мови  (7  кл.)  та  математики  (5-6  

кл.).       



  Варіативна складова навчального плану старшої  школи  становить 

11  годин,  школою  використано  5,5  години  (50% від загальної 

кількості додаткових годин)  і  реалізована  для: 

- курсу за вибором:   випереджальна  освіта  для  сталого  розвитку  (10  

кл.),  впроваджена  у  відповідності  з експериментальною  діяльністю  

навчального  закладу  та  наступністю  вивчення; 

- вивчення  предмету  «Математика»  (10  кл.); 

- вивчення  предмету  «Українська  мова»  (11  кл.); 

- факультативу  з  математики  «Методи  розв’язування  задач»  (10  кл.); 

- вивчення  предмету  «Історія  України»  (11  кл.); 

- факультатив  з  української  мови  «Стилістика  української  мови»  (11  

кл.). 

Всього  використано  варіативної  складової  по  школі – 51%        

 

                  Для розвитку творчих  здібностей учнів в  закладі освіти 

працювало 8 шкільних  гуртків, в яких займалося  120 учнів  , а саме: 

- «Юні музеєзнавці» ( керівник Нерода І.О.); 

- «Вокальний» ( керівник Ковпак А.В.); 

- «Про ВІЛ без табу» (керівник Хомякова Ю.О.); 

- «Юні краєзнавці» (керівник Лєбєдєва О.В.); 

- «Волейбол» (керівник Бойко З.І.); 

- «Баскетбол» (керівник Бойко О.І.); 

- «Програмування» (керівник Немич О.О.); 

- «Пізнайко» (керівники Попова Т.М., Балєва А.Л.) , який працював цілий 

рік і 5 річки залюбки відвідували його заняття навіть за умови негоди,  і 

до  1 класу вони вже прийдуть не сполоханими маленькими дітьми, а 

впевненими  школярами.  

           Заняття в гуртках дало змогу учням протягом навчального року  

займати призові місця  в спортивних змаганнях,   творчих конкурсах  

районного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

     Також на базі нашого навчального закладу працює 5 гуртків  районного 

Будинку дитячої творчості: «Виготовлення сувенірів», «Бісероплетіння», 

«Авіамодельний», «Судномодельний», «Паперопластика» , який відвідують 

близько сотні учнів школи. 

Крім того учні відвідують позашкільні установи:                                                     

- школу мистецтв – 23; 

- ДЮСШ         - 12; 

- танцювальний гурток – 24. 

        В школі створено дитячу організацію, діє учнівське самоврядування. Всі 

учні об’єднанні в окремі групи. В 2-4 класах організовано загони “барвінчат”, 



в 5-7 – загони д/о “Райдуга”, серед 8-11 класів -  загони “Промінь”. Вся 

структура шкільного самоврядування  підпорядкована Перезиденту школи 

(Ведмідська Дар’я»). Крім цього працювало 5 центрів:  дисципліни і порядку, 

центр добрих справ, дозвілля, зелений патруль, прес- центр. Проводився 

конкурс “Кращий клас року” . 

           Навчальний рік закінчили 

          У шкільних олімпіадах брали участь 30 учнів, у районних 28 школярів, 

з них 18  призових місць зайняли 13 учнів. 

         В обласних олімпіадах брали участь 5 учнів: Ведмідська Д. (9-Б кл)- з 

російської мови та зарубіжної літератури (І місце) . 

Протягом року  учні школи брали участь  у районних  та обласних 

конкурсах і заходах: 

- районний етап конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика – 

Маренич К. (10 кл) І м., Гордієнко В.  (7-Б) – І м.; 

- заочний районний конкурс з WEB- дизайну – Шевченко Б. ( 9-Б кл) ІІ м., 

номінація  «Комп’ютерна графіка» Корніяшик К. (9-Б кл) – І м.,  Устіч А. 

(4-А кл)- І м.,  Ємельова А. (4-А кл) – ІІ м.., Тацій С.  (4-А кл)_ - ІІІ м.,  

номінація «Фотоколаж» Корніяшик К. (9-Б кл) – І м., Тацій С. (4-А кл ) 

ІІІ м.; номінація  «Фоторепортаж» - Корніяшик К. ( 9-Б кл) І- м.,  в 

номінації «Газета» - Ізьянов І. ( 8-А кл) – І м. 

- ра 

- Районні змаганняз футболу  на приз Клубу «Шкіряний м’яч» - ІІ м- 

хлопці 2007 р.н., ІІІ м. – хлопці 2006 р.н.; 

- Районні змагання з футзалу ( 5 клас) – І м; 

- Районні змагання  зі стрітболу хлоці 2002 р.н. – І м., дівчата 2002 р.н. -  ІІ 

м., дівчата 2004 р.н. – І м.,  хлопці 2003 р.н.,  - І м.; 

- Районні змагання з волейболу хлопці 2002 р.н. – ІІ м., дівчати 2002 р.н.- 

ІІ м.,  дівчати 2004 р.н., - І м.; 

- Районні змагання «Старти надій» - ІІ м.; 

- Районні змагання з ДПЮ – ІІ м.; 

-  Районі змагання з легкоатлетичного 4-х борства – І м.; 

- Районі змагання  «Козацький гарт» - І м.; 

- обласний етап конкурсу «Комп’ютерне  макетування та верстанні» -

номінація « Фоторепотаж» -  Корніяшик К. ( 9-Б кл) – ІІІ м,  номінація 

«Газета» Ізьянов І. ( 8-А кл) – ІІІ м. 

- Обласний конкурс «Годівничка» - І м. ( Гончар І.В.) 

- Обласний етап Всеукраїнської виставки «Знай і люби свій край»: 

номінація «Паперопластика»- призери  Демченко М. ( 4-А), Водоп’янова 

Н. (7-А), Загребіна К. ( 7-А ), Оболоник К. ( 7-Б ), Закітна Т. ( 8-А ), 



Хараїм К. ( 8-А);  номінація «Народна лялька» - Клименко К. ( 9-Б кл),  

Іванюшина А. ( 5-А кл). 

- Обласна виставка «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» у розділі 

художньо – технічного портфоліо призер – Іванюшина А. ( 5-А ); 

- Всеукраїнський конкурс для дітей «Чарівний бісер» - переможці – 

Клименко К. (9-Б), Іванюшина А. ( 5-А ). 

- Обласний конкурс з судномодельного спорту – Убийконь М. (8-Б) – ІІІ 

м.; 

- Обласний конкурс ракетомоделювання – призер-  команда школи:Іванов  

Є (8-А);, Бабяк О. ( 8-А), Шевченко Я. ( 4-А), Козлова К. ( 8-А), 

Приходько І. ( 3-Б), Ілієнко В. ( 8-Б) та ІІ м. Красуля Б. ( 8-А).  

- Криворізький краєзнавчий форум – Тимошенко А. ( 9-Б кл) І м., 

Гордієнко Д. (10 кл) – ІІІ м. 

- Міжрегіональний читацький марафон «Благодійне читання 2017» - 

Клишкань В. (9-Б кл) ІІ м., Ведмідська Д. ( 9-Б кл) І м., Тимошенко А. (9-

Б кл. ) ІІ м. 

- Обласна олімпіада з російської мови та літератури ДОКа – Ведмідська Д. 

( 9-Б кл) – І м.; 

- Обласні зональні змагання  з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» 

хлопці 2005 р.н. – ІІІ м., ; 

- Обласні зональні змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» 

хлопці 2004 р.н. – ІІІ м., ; 

- Обласні змагання з футзалу ( 5 кл) – ІІІ м.; 

- Обласні зональні змагання зі стрітболу хлопці 2002 р.н. – ІІІ м., дівчата 

2004 р.н. – ІІІ м, хлопці 2003 р.н. – ІІІ м.; 

- Обласні зональні змагання з настільного тенісу – ІІІ м.; 

- Обласні зональні змагання з футзалу ( збірна) – ІІІ м.; 

-  Обласні зональні змагання з волейболу дівчата 2002 р.н. – ІІІ м.;дівчата 

2004 р.н., - ІІІ м.; 

- Обласні зональні змагання з легкоатлетичного 4-х борства – ІІІ м.; 

- Обласні зональні змагання «Козацький гарт» - ІІ м. 

                   Один із здобутків педагогічного колективу є те, що Лауреатами 

районої премії “Обдаровані діти – надія України” стали   9 учнів : Ведмідська 

Дар’я (9-Б кл), Клименко Катерина ( 9-Б кл), Красуля Богдан ( 8-А кл), 

Хараїм Катерина ( 8-А кл), Закітна Тетяна ( 8-А кл),  Ілієнко Владислав (8-Б 

кл), Іванюшина Ангеліна (5-А кл), Козлова Ксенія ( 8-А кл), Убийконь 

Максим  (8-Б кл). 

Заклад освіти є експериментальним обласного підпорядкування з теми: 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально – виховний процес». 

Реалізуємо два навчально – профілактичних інструмента підтримки проекту 

«Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» GIZ в Україні 

(Німеччина) міжнародні проекти: 

- Україна – Німеччина «Чесна гра»  



- Україна – Німеччина «Тренінговий кабінет», прийняли участь в усіх 

етапах конкурсного відбору і отримали грант (100 000 грн) на ремонт, 

обладнання кабінету та туалетів на ІІ поверсі, оргтехніку. 

Двоє учнів нашої школи є слухачами Дніпропетровського відділення  Малої 

Академії Наук секції «Фізика». 

        Педагогічні працівники школи узагальнювали свій досвід на ІІІ 

Всеукраїнській науково – практичній конференції «Філософія, теорія та 

практики випереджаючої освіти для сталого розвитку» (грудень 2017 р.) , 

розміщували свої розробки уроків та заходів  на освітньому  проекті «На 

урок»,  . 

Брали участь у : 

- Регіональній (не) конференції для шкільних педагогів міні-Ed-Camp 

KRYVYI RIH (квітень 2018 р.); 

- ІІІ Міжнародній науковій конференції «Глобальні аспекти  світового 

господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності 

економіки» секція «Сучасні форми інтеграції допрофільної, 

профільної та вищої школи: європейські тенденції та перспективи; 

- Вебінарах ТОВ освітнього проекту «На урок»; 

- Обласному методичному проекті вчителів російської мови та 

зарубіжної літератури «Майстерfest-2017» ; 

- роботі обласних творчих майстерень «Зміщанене навчання- 

навчанні ХХІ століття» за темою «Компетенізація освіти засобами 

предмету «зарубіжна література» та  «Формування креативної 

особистості учня в системі позакласної роботи» . 

Подано матеріали на конкурсний відбір до організації  «Вчителі за 

демократію і партнерство», які розпочали новий проект (у межах «Програми 

сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact 

в Україні) – «План дій: через соціальні проекти – до громадянської 

активності».  

Мета проекту - навчання учнів і вчителів, як робити соціальні проекти, що є 

важливою  складовою  громадянської освіти. 

 

ІІ. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення  матеріально – технічної 

бази навчального закладу. 

   Школа  включена Дніпропетровською обласною адміністрацією  до  

переліку  об’єктів  по реконструкції будівлі з використанням 

енергозберігаючих заходів  та опалення на альтернативному паливі. На 

сьогоднішній день виготовлений проект  під керівництвом управління 

капітального будівництва Дніпропетровського будівництва 

Дніпропетровської облдержадміністрації на 400 тисяч грн. 



    Для забезпечення матеріально – технічної бази Широківської школи №2  

ЗСО районним відділом освіти здійснювалося фінансування : 

-  1 тисяча грн на медикаменти; 

- 5 тисяч грн проведення мережі Інтернет по кабінетам школи; 

 

Батьківська громада сприяла у вирішені ряду необхідних питань, зокрема 

було закуплено: 

- фарбу на суму 6 814 грн ; 

- протипожежні засоби на суму 879 грн; 

- шкільна дошка – 3 600 грн; 

- металопласткове вікно  - 3 600 грн; 

- проведення Інтернету по класам – 6 000 грн; 

- дезінфікуючі та миючі засоби – 2 000 грн; 

- утримання та ремонт комп’ютерів – 600 грн; 

- засоби проти ожеледиці на поріг школи – 1 000 грн. 

             

ІІІ. Залучення додаткових джерел фінансування  навчального закладу. 

За рахунок коштів депутатів Дніпропетровської обласної ради  придбано: 

- технологічне обладнання для  їдальні -  70 тисяч грн (Герасимчук О.М.); 

- шкільні парти – 9 тисяч грн ( Шепілов М.В.) 

За рахунок спонсорських коштів (Ведмідський О.А.)  зроблено катальний 

ремонт кабінету історії на суму 50 тисяч грн. 

Оренда шкільної їдальні становить  2600  грн (Кулєшова О.Г.) 

Також навчальний заклад є  учасником грантового конкурсу 

«#ClassMetinvest2018», розроблено та подано два проекти: «Для наших 

першокласників – сучасний клас!» та «Від шкільної майстерні – до 

професійної освіти». При перемозі їх буде реалізовано та профінансовано на 

суму 100 тисяч грн кожен. 

 

 

ІУ. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення  навчального  закладу 

кваліфікованими кадрами. 

 

           На сьогодні педагогічний колектив налічує 32  чоловіка, всі мають 

вищу освіту. Згідно з атестаційними документами, вищу кваліфікаційну 

категорію мають 22 членів колективу; першу – 1 чоловік, другу -  3 чоловік;  

спеціалістів – 6. Школа укомплектована  педагогічними кадрами, усі 

предмети викладають спеціалісти. 

        Так що вчительський колектив у нас сильний, має гарний потенціал в 

перспективі. 



         Шановні батьки, пам’ятаймо, що успіх навчально – виховного процесу 

залежить від відносин між учителем, батьками і учнями, які мають 

розвиватися на основі  співробітництва і ділового партнерства. 

 

У. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і 

педагогічних працівників. 

 

 

           Для збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних 

працівників у навчальному закладі робиться наступне – в основному 

забезпечено  дотримання температурного режиму; 

Налагоджено роботу шкільної  їдальні в якій, окрім буфетної продукції, 

забезпечується гаряче харчування. Протягом року майже 59% учнів було 

охоплено гарячим харчуванням. Комплексний обід  коштував 7.00 грн. 98 

дітей школи мали змогу харчуватися дієтично. Безкоштовно харчувалися на 

суму 7.00 грн. в день діти пільгової категорії: 

- що знаходяться під опікою – 9 чол; 

- з малозабезпечених сімей – 7 чол; 

- діти учасників АТО – 23 чол. 

Інші, хто бажає, користується буфетною продукцією, на яку є сертифікати 

якості, про що свідчать акти перевірок спеціальних органів. 

- Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал щорічно  проходять 

безкоштовне медичне обстеження; 

- Учням щорічно, крім  медобстеження, здійснюють санацію ротової 

порожнини (430 чол. у цьому році сановано); крім того, згідно з 

нормативами Міністерства охорони здоров’я проводяться щеплення 

(реакція манту, кір, краснуха, паротит, дифтерія, поліомеліт) 

- Діти, які стоять на обліку, проходять  1 раз на рік диспансеризацію. На 

Д-обліку знаходяться 189 чол, з них вперше – 38 чол. 

- Згідно з наказом директора школи призначено інспектора з охорони 

дитинства, яка займається  соціальним захистом учнів і тих,  кого 

відносимо до пільгової категорії; 

     На обліку в школі знаходяться 9 дітей, які залишилися без батьківського 

піклування. Їм приділяється особлива увага:  безкоштовне харчування на 

суму 7.00 грн в день І півріччя та 10.00 грн у ІІ півріччі, безкоштовна шкільна 

форма, оздоровлюють влітку в морських таборах щороку. Виховання в сім’ях 

опікунів стоїть на контролі, як  в класних керівників, та і в дирекції школи. 

Також отримують ці діти і спонсорську допомогу: товари першої 

необхідності, миючі засоби, канцтовари  . У школі проводяться і акції 

“Старим речам – нове життя”, “Подарунок другу”. 

          При школі створено оздоровчий табір  з денним перебуванням 

“Сонечко”, який працює в червні місяці. Щорічно оздоровлюємо близько 250 

дітей. Харчування одноразове, безкоштовне для дітей 1-2 класів на суму 

10.00 грн щоденно( за рахунок місцевого бюджету) та діти пільгової 

категорії. 



           З 20 червня 2018 р. 5 дітей з категорії обдарованих   поїхали 

відпочивати в О/Т “Альбатрос” ІнГЗК безкоштовно. З 07 червня 2018 р. 4 

дітей під опікою оздоровилися в дитячому оздоровчому таборі «Зміна»  

Апостолівського району. Для дітей пільгової категорії протягом року було 

організовано поїздки, екскурсії в м. Дніпро та м. Кривий ріг. 

         На жаль,  за рік допущено 10 випадків дитячого травматизму: 8 під час 

навчально-виховного процесу та 2- вдома. Вчителями проводиться 

профілактична робота та ведуться інструктажі, складаються акти. 

           На шкільному обліку в школі знаходяться 7 неблагополучних сімей, в 

яких виховується 17 неповнолітніх дітей. В основному в цих сім’ях батьки не 

працюють  і зловживають спиртними   напоями. Протягом року було 

проведено  рейди у ці сім’ї, складено акти відвідування. Всі  діти з цих сімей 

школу відвідують несистематично. Робота з батьками проводиться 

систематично. 

           На сім’ї Романенко, Бахвалова-Білоцековець, Володько подані 

документи у вищі інстанції для  подальшої роботи. Питання роботи з 

неблагополучними  сім’ями слухали на нараді при директору та засіданні 

батьківського  комітету школи. Повернуто до навчання 2 дітей. Сім’я 

Романенків на території селища не проживає, виїхали орієнтовно в м. Кривий 

Ріг. 

      В школі створено наркопост з метою профілактики шкідливих звичок. 

Протягом року було створено банк даних на курців школи, на обліку 5 чол., 

проводили рейди “Курці”, випускали сатиричні газети. Психологом школи 

проводилася робота гуртка «Про ВІЛ без табу», тренінги з метою 

попередження негативних явищ в шкільному середовищі в рамках 

міжнародних проектів «Маршрут безпеки» та «Профілактика ВІЛ/СНІДу на 

робочих місцях». Класними керівниками Крот. П.В., Величко О.М., Бойко 

З.І., Бойко О.І., Кормишова І.Б., реалізовується міжнародний проект «Чесна 

гра». Вчителі Ковпак А.В. та Корніяшик Л.І. проводять заходи в рамках 

Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» щодо 

здорового способу життя серед молоді України». 

      Протягом року проводились профілактичні зустрічі зі спеціалістами  

служби у справах дітей, поліції, лікарні, центру соціальних служб для дітей, 

сім’ї та молоді.  В березні 2018 року було проведено загальношкільні 

батьківські збори з даного питання. 

 

УІІ. Дисциплінарна практика та аналіз  звернень громадян з питань 

діяльності навчального закладу, реагування керівника  на зауваження  

та пропозиції, викладені батьківським  комітетом, радою, батьками, 

представниками інших органів громадського самоврядування. 

 

             За звітний період зареєстровано 2 звернення громадян: 

- 1 щодо зарахування учнів до 1 класу; 

- 1 щодо упередженого ставлення класного керівника до учня. 

Усі звернення належним чином розглянуті, заявники проінформовані.  



         

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


