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За 2019-2020 навчальний рік 

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я 

керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов’язками директора школи, чинним 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 ОШ 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. 

          На початок 2019-2020 навчального року в закладі навчалося 509 дітей у 22 

класах, на кінець навчального року – 443. У зв’язку з закінченням навчання у 9, 

11 класах  зі школи вибуло 66 випускників (9 клас – 40 учнів, 11 клас – 26 учнів).  

         Із 40 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року 

продовжать навчання  20 учнів у 10-му класі своєї школи. Решта продовжила 

навчання у технікумах та в училищах. 26 випускників школи ІІІ ступеня, що  

закінчили наш заклад, здали ЗНО. На даний час вступна кампанія триває, з 

урахуванням карантинних заходів. 

        Протягом року були охоплені навчанням діти п’ятирічного віку, працював 

гурток «Пізнайко» (46 дітей). 

      Згідно з державним стандартом основна школа забезпечує базову загальну 

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

подальшого здобуття освіти. Учні 10-11 класів  вивчають профільні предмети: 

українська мова та література, англійська мова. 

Кількість класів по школі - 22. Загальна кількість учнів, які навчаються в закладі 

509 в т.ч.: 

- кількість учнів 1-4 класів – 227 

- кількість учнів 5-9 класів – 222 

-  кількість учнів 10-11 класів – 60 

 Набір в 1 клас – 49 учнів; 

 Прогнозований набір в 10 клас – 20 учнів. 

     Згідно з річним планом роботи на 2019-2020 н.р. педагогічний колектив  

продовжував роботу на четвертому 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». 

      Освітня програма комунального закладу  «Широківська опорна школа 

загальної   середньої освіти І – ІІІ ступенів» Широківської селищної ради  

розроблена на основі типових освітніх програм закладів загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів:   

1-2 клас. Типова освітня програма для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту початкової освіти, відповідно до Типової 

навчальні програми для початкової школи, затвердженої Колегією 

Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. 

3-4 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України 

«Про освіту» та постанови Кабінетів Міністрів України від 20.04.2011  р. 

№462  «Про затвердження  Державного стандарту початкової загальної 

освіти». 

5-9 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти», затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405. 

10-11  класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 408. 

Інваріантна  складова  початкової  школи  становить  216  годин  

школою  використано  216  годин (100%  від  загальної  кількості). 

Варіативна складова навчального плану початкової школи  

 становить 9 годин,  школою  використано  9  годин  ( 100 % від загальної 

кількості додаткових годин) і  реалізована  для: 

- російської  мови  (1-2 кл.); 

- курсу  за  вибором «Випереджальна  освіта  для  сталого  розвитку (3-4 

класи).  Даний  курс  має  системний  характер,  наступність  і  необхідний  



ресурс  для  їх  впровадження  у  відповідності  з  випереджальною  освітою  

для  сталого  розвитку,  на  яку  зорієнтвана  навчально-виховна  система  

школи. 

Інваріантна  складова основної  школи  становить  315  годин.  Школою  

використано  315  годин  (100%  від  загальної  кількості). 

Варіативна  складова навчального плану основної  школи   
становить  29  годин, школою використано 7 годин  (24% від загальної 

кількості додаткових годин)  ) і реалізована для:    

- курсу за вибором:   уроки  для  сталого  розвитку  (8-9  кл.),  впроваджена  

у  відповідності  з експериментальною  діяльністю  навчального  закладу; 

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

- індивідуальних  занять  з  математики  (5,8  кл.). 

Інваріантна  складова  старшої  школи  становить  101  годин  школою  

використано  101  годин (100%  від  загальної  кількості). 

Варіативна складова навчального плану старшої  школи  становить 13,5  

годин,  школою  використано  13 години  (96% від загальної кількості 

додаткових годин)  і  реалізована  для: 

- вивчення  предмету  «Українська  мова  та  українська  література»,   (10-

А, 11 кл.), «Іноземна мова» (10- Б кл.) – профільні  предмети; 

- вивчення  предмету  «Математика» (10-11кл.); 

- вивчення  предмету  «Українська  мова ( 10 - Б) 

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

- вивчення  предмету   «Географія»  (11  кл.) -- базові  предмети; 

 

Всього  використано  інваріантної  складової  по  школі – 100% 

Всього  використано  варіативної  складової  по  школі – 39% 

    В освітньому закладі  протягом  навчального року  викладалися курси за 

вибором за рахунок годин варіативної частини:  

- 3-4 класи – «Моя щаслива планета: уроки для сталого розвитку»; 

- 8-9 класи – «Уроки для сталого розвитку», «Креслення». 

    Вчителями – предметниками здійснюються інтегрування змісту 

випереджаючої освіти через інтегровані уроки та уроки з елементами 

«наскрізного навчання». 

          Для розвитку творчих  здібностей учнів в  закладі освіти працювало 8 

шкільних  гуртків, , а саме: 

- «Англійська мова» ( керівник Гончаренко К.А.); 

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

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

- «Орігамі» (керівник Кравченко І.В.); 



- «Волейбол» (керівник Бойко З.І.); 

- «Настільний теніс» (керівник Бойко О.І.); 

- «Основи візуального програмування » (керівник Немич О.О.); 

- «Пізнайко» (керівники Демчищина А.І., Слюсаренко Т.Г.) , 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 працювало 4 гуртки  районного 

Будинку дитячої творчості: «Бісероплетіння», «Авіамодельний», 

«Судномодельний», «Паперопластика» .  загалом на базі школи  165 дітей (120 

– хлопчиків і 45 – дівчаток) було охоплено гуртковою роботою.  

Крім цього учні відвідували ДЮСШ, музичну школу, спортивні школи 

м.Кривого Рогу,  школу мистецтв. Всього охоплено гуртковою роботою 318 

учнів, що становить 63%. 

     До проведення  виховних заходів  у школі залучалися спеціалісти центру 

зайнятості, центральної бібліотеки,  музею, служби. Учні школи брали активну 

участь у районних та обласних конкурсах, заходах, святах селища: до Дня 

селища, новорічних свят у РБК та дистанційо: до Дня Примирення і перемоги 

8 і 9 травня , конкурс віршів і пісень до Дня матері. 

          Третій рік поспіль співпрацюємо з ГО м.Кривого Рогу «Чисте місто». За 

результатами шкільної акції «Чисте селище» учнями 1-11 касів у період  з 

червня по листопад 2019 року було зібрано і здано вторинної сировини на суму 

794 грн, макулатури на суму 422 грн. Гроші були витрачені на виготовлення 

стендів для рекреацій школи. Крім того провели акції «Звернення до жителів 

селища по збереженню довкілля (вчителі інформатики); учні 10-Б класу взяли 

участь  у всеукраїнській екоакції «Геть поліетилен! Дайош екосумки» (вч. 

Корніяшик Л.І.). У Новокурській, Запорізькій філіях  та у школі у період з 

лютого по березень 2020 р. відбулися декади сталого розвитку. 

     Учні школи, вихованці центру дитячої творчості, протягом року брали 

участь і стали переможцями  обласних конкурсів, виставок; 

- Міжнародна виставка «Чарівний бісер. Японія». Нагороджені 

дипломами такі учні: Іванюшина А. (7-А кл); Мошник Ю. (6-А кл), 

Грушко В. (3-Б кл).; 

- Обласна виставка «Знай і люби свій край» - Парамонова Д, (7-Б 

кл) ІІІ м. за роботу «Пасхальне диво»; 

- Обласна виставка художньо – технічного профілю «Речовий 

дизайн»: нагороджені дипломами-  Закітна Т. (10-А кл), Драч У. 



(4-Б кл); Іванюшина А. (7-А кл), Таранцова А. (6-Б кл); 

Парамонова Д. (7-Б кл).; 

- Обласна виставка учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання- нагороджені грамотами: Дрибас С. (5-А 

кл), Даниленко Д. (4-А кл); Ільчишин Д. (4-Б кл); Склезь А. (6-Б 

кл). 

    Протягом навчального року учня досягли певних здобутків і у спорті; 

- Першість громади з настільного тенцсу серед учнів – І м. 

(Первеньонок К. (11 кл), Чабаненко Д. (7-Б кл), Андрусішин О. (4-

Б кл), Черноволосова І. (11 кл),  Романова В. (5-Б кл); 

- Обласні зональні змагання з настільного тенісу серед учнів – ІІІ 

м.; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2009 р.н. – ІІІ м; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2008 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2007 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2006 р.н. – ІІ м; 

- «Інгульчанка» - 9 місце; 

- Обласні фінальні змагання зі спортивного туризму – 8 місце; 

- Районні змагання з шахів – І, ІІ місця; 

- Обласні змагання з шахів- ІІІ м.; 

- Районні змагання «Cool Games» 2009-2010 р.н. – І м; 

- Районні змагання «Cool Games» 2006-2008 р.н. – ІІ м; 

- Обласні фінальні змагання «Cool Games» 2009-2010 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання «Cool Games» 2002-2005 р.н. – І м; 

- Обласні зональні змагання «Cool Games» 2002-2005 р.н. – І м; 

- Першість громади з футзалу (5 кл) – І м.; 

- Першість району з футзалу (5 кл) – І м.; 

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

- Обласні фінальні  змагання «Cool Games» 2002-2005 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання зі стрітболу юнаки 2002 р.н. – І м. 

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

- Районні змагання зі стрітболу юнаки 2005 р.н. – І м. 

- Районні змагання зі стрітболу дівчата 2005 р.н. – ІІ м. 

- Обласні зональні  змагання зі стрітболу юнаки 2002 р.н. – 4 м. 

- Обласні зональні  змагання зі стрітболу дівчата  2002 р.н. – ІІ  м. 

- Обласні зональні  змагання зі стрітболу юнаки 2005 р.н. – ІІІ м. 

- Районні змагання з волейболу юнаки  2003 р.н.- 4 місце; 

- Районні змагання з волейболу дівчата  2003 р.н.- І місце; 

- Обласні зональні змагання з волейболу дівчата  2003 р.н.- ІІІ місце; 

- Районні змагання з волейболу юнаки  2006 р.н.- І місце; 

- Районні змагання з волейболу дівчата 2006 р.н.- І місце; 

- Обласні зональні змагання з волейболу дівчата  2006 р.н.- ІІІ місце; 

- Обласні зональні змагання з волейболу хлопці  2006 р.н.- ІІ місце. 

. 



         Класні керівники 1-11 класів  створили та запроваджували власні виховні 

проекти, застосовуючи інноваційні методи  виховання, проектні технології, 

тренінгові заняття, ділові ігри, майстер- класи ,  години психолога. Виховні  

години проводились згідно  режиму роботи школи,  щовівторка. Велика увага 

приділялась національно – патріотичному  вихованню, проводились тематичні 

виховні заходи: «Наша мова солов’їна», «Моя родина», «Люди, які прославили 

мій край»,, «Символи нашої держави»,  «Мій рідний край- моя Широківщина» 

та інші. 

     Протягом  навчального року учні 1-11 класів залучались до проведення 

цікавих загальношкільних  виховних заходів: 

- перший урок на тему: «Ми – діти Європи» та «Україна, якою 

пишаюсь»»; 

- участь у районному святі «Посвята у першокласники»; 

- олімпійський тиждень; 

- день здоровʼя; 

- місячник безпеки життєдіяльності; 

- Всеукраїнський  тиждень з протидії булінгу; 

- участь у міських змаганнях «Інгульчани 2019 «; 

- уроки мужності до Дня партизанської слави та пам’яті жертв 

Бабиного Яру; 

- поїздки на циркову виставу у м.Кривий Ріг; 

- конкурс малюнків, віршів, листів «Збройні сили України – на варті 

миру»; 

- уроки безпеки у 1-8 класах за участю працівників РЕСу; 

- день самоврядування; 

- шкільне свято до Дня працівника освіти; 

- участь у районному конкурсі «Міс Широчанка»; 

- місячник екологічної освіти; 

- день козацтва; 

- участь учнів 7-х класів у Всеукраїнському конкурсі «Ми 

козацького роду» (вч.Демиденко Н.Л.); 

- екологічна акція «Чисте селище» з вересня місяця; 

відео зустріч по скайпу учнів 11 класу з Дніпропетровською 

митною академією за участю центру зайнятості; 

- тематичні виховні години до Дня визволення України від 

фашистських загарбників; 

- районний конкурс малюнків «Різдвяні свята»; 

- конкурс лідерів 5-7 класів і 8-11 класів; 

- свято барвінчат 2-4 класів; 

- місячник правових знань; екскурсія учнів 7-Б класу у м.Кривий Ріг 

на ЗПП «Чисте місто» (вч.Демиденко Н.Л.); 



- участь у районному конкурсі «Собори наших душ»; 

- участь у Всесвітній акції «16 днів проти насильства»; 

- місячник національного виховання; 

- святкові вогники до Дня збройних сил України» ; 

- екскурсія у міграційну службу учнів 8-Б кл (вчитель Постоян 

В.Е.); 

- Всеукраїнський тиждень права; 

- лекція Широківського бюро правової допомоги «Права і обов’язки 

громадян в Україні». Лектор: юрист Дорошенко О.В.; 

- брейн – ринг з правознавства серед 10-х класів за участю 

інспектора ювенальної превенції Монахової Ю.С.; 

- тиждень благодійності і милосердя; 

- участь у районному святі Миколая учні 1-4 класів; 

- акції 11 класу «Випускники – шкільній бібліотеці»; «Випускники 

– дітям ГПД»; 

- проведення новорічних ранків у 1-2 класах, 3-4 класах, 5-7 і 8-11 

класах; 

- свято на районний конкурс «Пригоди гнома» (вчитель Аненко 

Л.Г.); 

- місячник громадянського виховання; 

- єдиний урок патріотизму «Соборність у серцях» для учнів 1-11 

класів; 

- лекція Широківського бюро правової допомоги і Широківського 

районного сектору з питань пробації на тему «Обов’язки  учнів. 

Булінг в учнівському середовищі». Лектори: юрист Дорошенко 

О.В., ст. інспектор Даценко В.О. 

- день відкритих дверей у Дніпропетровському університеті 

внутрішніх справ для учнів 10-х класів (вчитель тарасенко В.М.); 

- місячник естетичного виховання; 

- квест «Тест Білборда та кохання в інтернеті» (вчителі 

інформатики); 

- декада сталого розвитку; 

- день відкритих дверей у Широківському відділ поліції для учнів 

11 класу (вч.Твердохлєбова Т.В.); 

- майстер – клас до 8-березня з учнями 6-б класу за участю майстрів 

селища під керівництвом директора районного музею Свиридової 

І.А.; 

- місячник родинного виховання; 

- шкільне свято до 8-Березня, вогники по класах; 

- тематичні виховні години до Дня народження Т.Г.Шевченка; 

- конкурс плакатів «Молодь обирає здоровʼя». 

         Адміністрацією школи та класними керівниками особлива увага  

приділялась  обдарованим учням. В цьому навчальному році районною 

премією «Обдаровані діти – надія України» отримали: учениця 6-а класу 



Ємельова А. в номінації «Комп’ютерна анімація» (вч. Немич О.О.);  учень 3-б 

класу  Ільчишин Д. в номінації «Перші кроки» ( вч. Карпець Г.П.);  і учень 10-

А класу  Красуля Б. у номінації «Кращий спортсмен» від ДЮСШ. 

       У школі діє учнівське самоврядування під керівництвом Президента 

школи, учениці 11 класу Ведмідської Д. Всі учні 2-11 класів були обєднані в 

групи: 2-4 класи – «Барвінчата», 5-7 класи – дитяча організація «Веселка», 8-

11 класи  молодіжна організація «Промінь». Добре спрацював  шкільний 

парламент – лідери класів. Всі учні залучалися до проведення шкільних і 

районних заходів. Протягом року велись змагання між класами і конкурс 

«Кращий клас року».  

Було розроблено Кодекс академічної доброчесності учнів школи та Кодекс 

безпечного освітнього середовища. 

     З метою попередження булінгу, суїциду, і правопорушень серед 

неповнолітніх розроблено План заходів щодо профілактики булінгу, 

надавались індивідуальні консультації учням та їх батькам, проводились 

моніторингові дослідження адаптації учнів 1,5,10 класів, профільності 9-х 

класів. До профілактичної роботи залучились спеціалісти ювенальної поліції 

та відділу  пробації, дільничний інспектор, ССД, ЦССДСДМ, селищної ради. 

Крім того, весь час  під контролем знаходились учні пільгової категорії: діти-

сироти, схильні до правопорушень і бродяжництва, учні, батьки яких брали 

участь у АТО, дітям, які виховуються у неблагополучних сім’ях.  

     Заклад освіти є експериментальним обласного підпорядкування з теми: 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально – виховний процес»                       

та  реалізує  свою освітню діяльність на засадах  освіти для сталого розвитку 

через міжнародні проекти: 

 «Освіта для сталого розвитку в дії» (Україна – Швеція) за програмою 

курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку». 

 «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» GIZ 

(Німеччина)  в Україні зокрема трьох навчально – профілактичних 

інструментів: «Маршрут безпеки» (сучасний інтерактивний 

інструмент, що має на меті підвищення обізнаності з репродуктивного 

здоров’я, профілактика ВІЛ  та ІПСШ серед молоді, а також 

пропагування толерантності до людей, яких торкнулася ця проблема);  

«Чесна гра» ( навчально профілактичний інструмент спрямований на 

популяризацію здорового способу життя та профілактику ВІЛ/СНІДу 

серед молоді та підлітків через футбол);  «Профілактика ВІЛ/СНІД  

на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах» 
(навчальна програма з профілактики ВІЛ/СНІД на робочому місці для 



середніх загальноосвітніх шкіл. Програма в інтерактивній формі та 

засновуючись на найкращих  європейських практиках ознайомлює 

учасників із трьома ключовими темами – загальні знання про 

ВІЛ/СНІД, підтримка толерантності до тих, кого торкнулась проблема 

ВІЛ, та захист прав людини у сфері ВІЛ/СНІД). 

 Спеціальна ініціатива «Україна» GIZ (Німеччина) в Україні 

компонент «Психосоціальна підтримка та управління конфліктами». 

Проект «Тренінгові кабінети» (ремонт та обладнання кабінету та 

ремонт туалетних кімнат для учнів з метою створення умов для 

проведення шкільних уроків, позакласних годин у  форматі тренінгів, 

інтерактивних семінарів, тематичних уроків, батьківських зустрічей 

та інших освітніх заходів та ініціатив, спрямованих на профілактику 

ВІЛ-інфекцій та популяризацію здорового способу життя, 

пропагування толерантного ставлення та захисту прав людини, а 

також інтеграцію та підтримку внутрішньо переміщених осіб). 

 Ресурсний центр для вивчення англійської мови (створений в 

рамках співпраці з волонтером Корпусу Миру (США) Міс Мері Мей  

з метою сприяння розвитку мовних та комунікативних здібностей  

учнів, обладнаний навчально -  методичними засобами та 

оргтехнікою). В цьому році учні залучалися до проведення заходів з 

англійської мови (тиждень, вистава,вітання)щодо розвитку 

комунікативних навичок, які  пов’язані з фізичним та емоційним 

здоров’ям, переходом до вибору  майбутньої професії. 

 

ІІ. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення  матеріально – технічної 

бази навчального закладу. 

   Заклад з  2017 року  включено  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 КЗ «Широківська ОШ  ЗСО 

районним відділом освіти здійснювалося фінансування : 

-  1 000 грн на медикаменти та дезактин; 

-  50 108 грн придбання комп’ютерної техніки; 

- 821 грн - для учнів 1-х класів ігровий набір «LEGO»; 

- 260 824 грн. – навчальний комп’ютерний комплекс з 

мультимедійними засобами 

- 24 900 грн – комплект дидактичних матеріалів для 1-х класів; 

- 17 519 грн. – посуд для шкільної їдальні 

- 36 391 – комплекс доступу до мережі інтернет ( обладнання) 



- 12 336 грн – фарба для ремонту; 

- 2 992 грн. – мотокоса з комплектуючими 

Всього: 406 892 грн 

ІІІ. Залучення додаткових джерел фінансування  навчального закладу. 

Батьківська громада сприяла у вирішені ряду необхідних питань, зокрема було 

надано до школи: 

- Придбання медикаментів та дезактину на суму 1428 

- обслуговування комп’ютерної техніки – 750 грн; 

- ремонт класної кімнати ГПД на суму 4000 грн; 

- господарські товари  на суму  6 834 грн; 

- фоторамки на суму 1500 грн ; 

- банери на суму 1700 грн. 

- передплата(Безпека  Придніпров’я) на суму 400 грн. 

- дозатори,, крани на суму 1388 грн. 

Всього: 18000 грн. 

За рахунок коштів депутатів Дніпропетровської обласної ради (депутат Зубрій 

Д.О.).)  придбано : 

-   дошки шкільні (3) – 8 500 грн. 

- металопластикові вікна (2) – 8 000 грн ; 

- світлодіодні панелі (14) -2730 грн. 

- меблі (стіл, тумби) – 5000 грн; 

- стенди – 966 грн. 

 

Всього- 25196 грн.    
 

ІУ. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення  навчального  закладу 

кваліфікованими кадрами. 

 

      На сьогодні педагогічний колектив налічує 35  чоловік, всі мають вищу 

освіту. Згідно з атестаційними документами, вищу кваліфікаційну категорію 

мають 25 членів колективу; першу – 3 вчителя, другу -  4 вчителя;  спеціалістів 

– 3 вчителя.  

  Вчителі, які отримують пенсію за віком (13 чоловік), до 01 липня 2020 року 

були переведені на роботу на умовах трудового  строкового договору. 

 

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 забезпечено організацію гарячого харчування та 

медичного обслуговування учнів і працівників школи 

Згідно  з санітарно – гігієнічних вимог налагоджено роботу шкільної  їдальні 

в якій, окрім гарячого  харчування  є асортимент буфетної продукції. Всі 



продукти харчування мають сертифікати відповідності  Робочою групою 

здійснюється контроль щодо відповідності продукції, робіт, послуг, систем 

керування нормативною документацією,  фармакологічним, санітарним, 

ветеринарним, екологічним та іншим нормам і вимогам ( НАССР)  

Протягом року  74 % учнів було охоплено гарячим харчуванням. 

  За бюджетні кошти  (15 грн) безкоштовно  харчувалося  160 учнів. З них: 

- 5 дитина  з малозабезпечених сімей; 

- 6 учнів під опікою; 

- 25 дітей з сімей  учасників АТО ; 

- 5 учнів з обмеженими фізичними можливостями; 

- 119 учнів 1-2 класів. 

 

           В школі обладнано медичний кабінет, який забезпечено необхідними 

засобами надання первинної допомоги та відповідними медикаментами. 

Обслуговування проводить медична сестра, яка постійно підвищує 

кваліфікацію згідно з графіком. Протягом навчального року забезпечується 

медико – педагогічний контроль, в рамках якого  проводилися відповідні 

спостереження учнів  на уроках фізкультури, де було зʼясовано наступне: 

- реакція серцево – суддиної системи на навантаження відповідає нормі; 

- здійснюється контроль за поставою та правильним диханням учнів з 

боку вчителя; 

- є достатня кількість розвивальних коригуючих вправ. 

 

      Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал щорічно  проходять 

безкоштовне медичне обстеження; 

Учням щорічно, крім  медобстеження, здійснюють санацію ротової 

порожнини (461 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 Дітей з 
різними видами захворюваннями, що стоять на диспансерному обліку - 138 
дітей, що становить 37% від загальної кількості учнів. Були проведені медичні 
обстеження і діти розділені на групи для занять фізичною культурою. До 
основної групи відносяться 313 дитини , що становить 61%. До підготовчої 
групи віднесено 167 учнів, що становить 33%,  до спецмедгрупи – 29 дітей - 
6% , звільнених від занять фізкультури - 4 учнів – 1 %. 

 Види захворювань ,  які мали учні у 2019-2020 н.р. 

Опоно - руховий апарат -  26 ч. (5%) 

Захворювання зору – 38 ч. (7,5 %) 

Шлунково - кишкові , ДЖВП 18 ч. (3,5%) 

Серцево - судинна система – 4,2 ч. (6%) 



Нервові захворювання- 11 ч. (2%) 

Нирки та сечова система – 6 ч. (1,1%) 

Ендокринні захворювання – 5 ч. (1%) 

Хірургічні патології –  5 (1%) 

Дихальна система – 6 ч.( 1,1%) 

Хвороби слухового апарату - 1 ч (0,2%) 

Отримані статистичні дані було доведено до батьківської громади  та 

педагогічного колективу з метою профілактики та попередження захворювань 

серед дітей 

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 налічувалось усього 43 дитини пільгової категорії. Серед 

них -  6 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Їм приділяється 

особлива увага:  безкоштовне харчування на суму 15.00 грн в день , 

безкоштовна шкільна форма.  Оздоровилася 1 дитина влітку в оздоровчому 

таборі «Зміна» Апостолівського району. Виховання в сім’ях опікунів стоїть на 

контролі, як  в класних керівників, так і в дирекції школи. У школі є 7 дітей з 

обмеженими фізичними можливостями, 5 – малозабезпечених 25- діти сімей 

АТО. Також отримують ці діти і спонсорську допомогу: товари першої 

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

речам – нове життя”, “Подарунок другу”. Адміністрацією школи готувалися 

подання до опікун ради Широківської селищної ради з приводу учнів з сімей, 

які опинилися у кризових ситуаціях, потребують допомоги, супроводу, 

контролю (10 сімей). 

           У закладі створено службу охорони праці і техніки безпеки згідно із 

законодавством України про охорону праці, розроблені відповідні  посадові 

інструкції працівникам, здійснено їх навчання, інструктажі та перевірка знань. 

 

Адміністрацією школи створено безпечні умови для навчання учнів у 

відповідності з «Положенням про організацію з роботи з охорони праці в 

навчальному закладі». У серпні завідувачі кабінетів спільно зі службою з 

хорони праці складають акти – дозволи на використання навчальних кабінетів, 

спортивної зали, майстерні, майданчиків. В школі розроблені журнали 

реєстрації інструктажів з охорони праці: вступний та первинний на робочих 

місцях. Протягом року вчителями відповідних предметів ведуться та 

заповнюються журнали реєстрації інструктажів у навчальних кабінетах, 

майстерні, спортзалі. Класними керівниками здійснюється робота щодо 

попередження нещасних випадків, проводяться бесіди, інструктажі, які 

реєструються на відповідних сторінках класних журналів. У навчальних 

кабінетах, майстерні, спортивній залі розроблені інструкції з безпеки 



життєдіяльності для учнів, необхідна інформація розміщена  у куточках 

безпеки. 

           Школа забезпечена певною кількістю первинних засобів пожежогасіння 

(78%), які щорічно перевіряються відповідними органами пожежного нагляду, 

здійснюється їх перезарядка (при потребі. ) Система заходів з пожежної 

безпеки  в закладі перевіряється систематично, за графіком, Широківським 

районним сектором Головного управління   Державної Служби України з 

надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Також щороку з учнями 

та персоналом проводяться тренування з евакуаційних заходів під час 

надзвичайних ситуацій. 

           За рік не допущено жодного  випадку дитячого травматизму. Вчителями 

проводиться профілактична робота та ведуться інструктажі. 

           На шкільному обліку в школі знаходяться 6 неблагополучних сімей, в 

яких виховується 18 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. 

      В школі створено наркопост з метою профілактики шкідливих звичок. 

Протягом року було створено банк даних на курців школи,  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., Кормишовою 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.   

 

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 щодо  

 -  дотримання температурного режиму у школі; 

- дотримання законодавства у сфері освіти 

Звернення належним чином розглянуті. Заявники детально в письмовому 

вигляді  проінформовані з приводу порушених  у зверненнях питань. 


