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Звіт 

директора ОНЗ-Путрівський НВК 

Васильківського району Київської області 

                                     Битько Лесі Сергіївни 

 про свою діяльність на посаді протягом 2019-2020 навчального року. 

 

с. Путрівка                                                                                              05.06.2020 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити 

деякі підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на 

посаді протягом 2019-2020 н.р. 

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

керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов’язками директора НВК, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього навчального закладу. 

    1.Загальна інформація про НВК. 

            Управління та фінансування здійснюється відділом освіти 

Васильківської РДА. Будівля НВК  здана в експлуатацію у 2013 році. 

Земельна ділянка, яка належить НВК, має площу   2 га. У 2019-2020 

навчальному році працювало 49 педагогічних працівників та 40 працівників з 

числа обслуговуючого персоналу. У цьому навчальному році наш освітній 

заклад відвідували 650 учнів, функціонувало  25 класи і шість груп по 0,5 

групи продовженого   та 2 групи повного дня, які відвідували 308 школярів 

початкової ланки, та 4 дошкільні групи наповнюваністю 123 вихованців. 

2. Кадрове забезпечення.  

           У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками ОНЗ -

Путрівський НВК був забезпечена на 85%. Розстановка педагогів 

здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.  Більша частина 

педколективу, а це  12 учителів має вищу кваліфікаційну категорію та 

звання, що говорить про значний досвід колективу. 3 вчителів  мають звання 

«Вчителя – методиста», 7  вчителів- «Старший вчитель». 

 

3. Методична робота 

      У закладі діє певна система методичної роботи. Педколектив працює над 

проблемою «Організація освітнього процесу на основі визначення та 

розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого 

самовизначення та самореалізації». Керівництво методичною роботою 

здійснювала методична рада. До реалізації завдань методичної роботи 

активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу 

кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками  методичних об’єднань 

закладу, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять 

предметні тижні, методичні засідання, тощо. Це вчителі Псюк А.М., 

Маслиган О.О., Гаврищук І.П., Адамчук  Є.Г., Журавльова Н.А. , Гейко І.М.,  

 В закладі працювали м\о вчителів суспільно-гуманітарного, природничо-
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математичного, естетичного циклів, класних керівників, вчителів початкових 

класів, педагогів дошкільних груп.   Результативною була робота всіх 

методичних об’єднань . Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, 

ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.   

    Педагоги закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у 

практику інноваційні технології, з кожним роком нові інформаційні 

технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів НВК. (Вчителі  

Ігнатенко А. Р., Власенко С. В., Мороз В. В., Гейко І.М.,  Півторак Е.Ф., 

Табінська Л.В.,  Журавльова Н.А., Адамчук Є. Г., Капустянчик В. Є., 

Маслиган О.О., Борканин Л.П., Ходаківська Л.М.,  Погоріла О. О., Боровик 

А. С.,) 

       В закладі проводилась дослідно- експериментальна робота на 

Всеукраїнському рівні «Освіта для стійкого розвитку в дії» , апробація 

нового Державного стандарту початкової освіти, всеукраїнський проєкт 

«Розумники» та « Інтелект України», проєкт « Демократична школа» 

локальному рівні (впровадження інтерактивних технологій, впровадження 

комп’ютерних технологій). 

     У 2019-2020 навчальному році атестувались девять  педагогів. За 

результатами атестації двом вчителям підтверджено кваліфікацію «вчитель 

вищої категорії», двом присвоєно звання «старший вчитель», та п’ять  

педагогів  підвищили свій кваліфікаційний розряд.     Працівники  НВК 

активно залучаються до роботи у районних та обласних семінарах та 

майстер – класах, засіданнях творчих  груп, науково-практичних 

конференціях тощо. На базі закладу проводились  районні семінари вчителів  

вчителів інформатики, МО вчителів хімії та біології, засідання СТЕМ,  

районні змагання з футболу.,засід творчихгрупвчителів математики,фізики 

 Досвід роботи педагогів Журавльової Н.А, Кононець Н.Д., Власенко С.В. 

 був представлений на районній виставці «Освіта Васильківщини -2020».  

        Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

НВК дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього 

процесу на високому рівні. 

4. Навчальна діяльність учнів. 

     Велика увага у НВК приділяється охопленню дітей навчанням. Проведено 

якісний облік дітей, які проживають в мікрорайоні закладу. Станом на 1 

вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким 

виповнилось 6 років, а це 73  учні. 

         Учні нашого закладу традиційно активні учасники міжнародних 

конкурсів. Цього року учасниками  конкурсу юних знавців математики 

«Кенгуру» стало 69 учасників, «Колосок»-120 учасників, знавців історії 

«Лелека»-29 учасників, «Соняшник» – 43 учасники, «Геліантус» - 80 

учасників,  приділяє увагу в   у роботі з обдарованими дітьми.Учні закладу 

взяли участь майже в усіх районних олімпіадах. (підсумки подаються у 

таблиці). 
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             У зв’язку із запровадженням карантину, навчання у закладі з 

12.03.2020 року  організовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу СОVID-19», наказу МОН України від 16 

березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу СОVID-19» (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 року № 458), листів 

МОН України від 11 березня 2020 року №1/9-154 «Щодо запровадження 

карантину в закладах освіти усіх типів і форм власності», від 13 березня 

2020 року № 1/9 – 160 «Щодо організації дистанційного навчання у закладах 

загальної середньої освіти під час карантину», від 23 березня 2020 року                    

№ 1/9 – 173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти під час карантину».  

         На час карантину був встановлений наступний режим роботи 

працівників ОНЗ-Путрівський НВК «гімназія - загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад»: технічні працівники працюють 

позмінно відповідно до тарифікації, педагогічні працівники – відповідно до 

тарифікації, розробленого індивідуального плану та самоосвіти у режимі 

дистанційної роботи поза межами навчального закладу.  

      Вже третій  рік   поспіль, вчителі нашого закладу активно 

використовують систему G-Suite,  що представляє собою, пакет 

спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й набір 

додатків/інструментів для спільної роботи учнів-батьків-вчителів. Ця система 

надає необмежені можливості для зручного, безпечного, ефективного 

навчання. Під час карантину навчання в ОНЗ-Путрівський НВК відбувається 

дистанційно в повному обсязі, за розкладом та згідно навчальних планів. 

Для учнів 5-11 класів організовано дистанційне навчання на платформі 

CLASSROOM. Відповідно до мережі закладу в системі створено Google Class 

з певною кількістю учнів. Учні отримували повідомлення і завдання через 

сервіс та виконували його,  прикріплюючи свою роботу Google Документах. 

Всі роботи зберігаються в структурованому вигляді в каталозі на Google 

Диску. В панелі викладача у реальному часі оновлювався список виконаних 

робіт, їх можна переглянути, перевірити, поставити відповідну оцінку і 

написати коментар. У кожної дитини був доступ до завдань, вівся активний 

зворотній зв'язок з вчителем та діти отримували оцінки за виконані роботи. 

Сервіс дозволяв поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння 

навчального матеріалу. Також проводились онлайн консультації за 

допомогою додатку та розширення HANGOUTS.  
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      Для учнів 1-4 класів були створені класи у додатку CLASSDOJO, до якого 

мали доступ і батьки. Додаток дозволяв підтримувати активний взаємозв'язок 

та оцінювати роботи дітей. 

     Адміністрація мала доступ до всіх Google Class(ів), що дозволяло не лише 

якісно організувати освітній процес, а й контролювати та координувати його 

в разі потреби. 

       Окрім цього вчителі нашого закладу проводили контроль знань за 

допомогою ресурса onlinetest та Google Forms.  

     Крім онлайн консультацій та проведення дистанційних уроків вчителі 

записували свої власні уроки, які приєднували до курсів Classroom.    

     Інформація, що забезпечувала організацію дистанційного навчання між 

вчителями учнями та батьками, систематично надавалася у додатках Viber, 

дитячих та батьківських групах, офіційному сайті закладу.   

 

 

Результати участі учнів ОНЗ-Путрівський НВК  

в районних та обласних олімпіадах та конкурсах в 2019/2020 н.р. 

 

1. Березанська Віталіна 6-Б - 3 місце обласного етапу XX Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

2. Новіков Нікіта 9-А – 3 місце обласного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з ангійської мови 

3. Куцик Ангеліна 9-А – 2 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії 

4. Тітлова Крістіна 10 клас – 2 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії 

5. Рудзінська Анна 10 клас -3 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади  з англійської мови 

6. Когут Олександра 11 клас - 3 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади  з англійської мови 

7. Мартинова Юлія 8-Б  – 2 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади  з англійської мови 

8. Пантус Олег 9-А -3 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії 

9. Шпильова Анна 7-А- 3 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики 

10.  Нестеренко Катерина 6-Б – 3 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики 
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11.  Мартинова Олена 6-Б – 3 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики 

12.  Рудніцький Віктор 11 клас – 1 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання 

13.  Власенко Ганна 9-А - 1 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання 

14. Гуйда Анна 9-А - 2 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання 

15.  Пузанова Альона 9-А – 3 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади із зарубіжної літератури 

16.  Рудзінська Анна 10 клас – 1 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства 

17.  Гуйда Анна 9-А – 2 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства 

18.  Куцик Ангеліна 9-А – 2 м районного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства 

19.  Корчова Олександра 7А - 2 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії 

20. Мальована Христина 7А - 3 м районного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії 

21.  Недайборщ Поліна 3А- 2м районного етапу ХХ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 

22.  Березанська Віталіна 6-Б – 1 м районного етапу Х Міжнародного  

мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. 

Шевченка 

23.  Рудзінська Анна 10 клас - 2м районного етапу ХХ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 

24.   Рудзінська Анна 10 клас - 2м районного етапу Х Міжнародного  

мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді                      

ім. Т. Шевченка 
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 Результати участі учнів ОНЗ-Путрівський НВК  

в районному етапі захисту робіт МАН  

1 Мішкір Бен’ямін 8Б І Секція англ. мова 

2 Трьохбратський Нікіта 10 ІІІ 
Секція географія та 

ландшафтознавство 

3 Трьохбратський Нікіта 10 ІІІ Секція Історія України 

4 Ланська Софія 9Б ІІ Секція Історія України 

5 Шпильова Анна 7А ІІ Секція математики 

6 Болкун Михайло 8Б 
Диплом 

учасника 

Секція екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозабезпечення 

7 Чернєва Софія 6А 
Диплом 

учасника 
Секція зоологія 

      

 5. Виховна та позакласна робота. 

        Педагоги закладу глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, 

розуміння ними своїх прав та 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 та формування 

ключових компетентностей.  

Районні виховні заходи, у яких в минулому році взяв участь наш заклад і 

показав високу активність: 

 • Конкурс солістів виконавців 

 • Виставка дитячої творчості 

 •  Конкурс малюнка «Чарівна палітра». 

• Конкурс «Новорічний сувенір». 

 • Акція «Від серця до серця»   

 • Конкурс читців творів Т.Г.Шевченка. 

 Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє 

учнівській комітет, діють кілька комісій: «Навчання», «Дисципліна і 

порядок», «Екологія і здоров’я», «Трудові справи»,  «Центр організації 

відпочинку», «Прес центр», «Служба рейтинг», «Комісія захисту прав учнів».  

Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався у щомісячній 

друкованій шкільній газеті «Шкільна  стежина» та на екрані змагань  

«Шкільний вісник». У Київській області 2019 рік оголошено роком дитини-

сироти. У зв’язку з цим у закладі проведено багато відповідних заходів.                                                                                      
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Підсумки районних конкурсів організованих та проведених 

Васильківським районним центром дитячої та юнацької творчості 

 №/ Назва конкурсу Прізвище,  ім’я 

учасника 

Клас Місце 

1 Всеукраїнська виставка-

конкурс «Український 

сувенір» 

Хоцяновська Анна-Марія 5-А 2  

Грицик Катерина 1-А 1 

Книш Тарас 2-А 1 

Власенко Ганна 9-А 3 

2 Конкурс виконавців 

сучасної, естрадної пісні 

«Калиновий дзвін» 

Сокол Софія 3-В 2 

 

3 

Районний етап 

Всеукраїнської виставки-

конкурсу фоторобіт «Моя 

Україно»        

Головань Дмитро 6-А 2 

Кармазіна Юлія 4-В 3 

Стрілець Тетяна 2-А 3 

Дрямов Давид 4-В 2 

Дрямов Даніель 6-А 1 

Гриценко Поліна 3-В 2 

Копйов Назар 6-А 3 

Куликівська Діана 11 2 

4 Районний етап 

Всеукраїнської виставки-

конкурсу фоторобіт 

«Неосяжна моя, Україно»        

Загородній Денис 5-Б 1 

Дрямов Даніель 6-А 1 

Стрілець Тетяна 2-А 3 

5 Районний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

«Чарівна палітра» 

Кузнєцова Крістіна 10 3 

Тимошенко Анна 9-А 1 

6 Виставка - конкурс дитячого 

малюнка «Права очима 

дітей» 

Кондратенко Анастасія 7-Б 2 

Метельська Христина 6-А 2 

Кузнєцова Крістіна 10 2 

Бірюкова Дарія 10 2 

7 Районний етап 

Всеукраїнської виставки – 

конкурсу «Новорічна 

композиція 

Вальд Стефан 1-Б 2 

Вальд Соломія 5-Б 2 

Горенко Матвій 2-А 3 

Гуйда Анна 9-А 2 

Власенко Ганна 9-А 2 

Немова Злата 2-А 2 
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8 Районний етап 

інтелектуальної гри 

«Інтелектуальний марафон» 

Гуйда Анна 

Власенко Ганна 

Куцик Ангеліна 

Гніздило Анна 

Кучерява Ангеліна 

9-А 

9-А 

9-А 

8-А 

9-Б 

 

 

3 

9 Обласна пошукова акція: 

«Герої серед нас – сучасні 

захисники України» 

Цицюра Іван 4-А 1 (область) 

10 Районний етап обласної 

виставки учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої» 

Матвієнко Валерія 10 2 

Гуйда Анна 9-А 3 

11 Районний етап конкурсу 

«Наш пошук і творчість тобі 

Україно!» 

Гуйда Анна 9-А 1 

Журавльова Вероніка  8-Б 3 

Фадєєва Олександра 11 2 

Грицик Катерина 1-А 3 

Мірзоєва Хадіжа 6-А 3 

Загородній Денис 5-Б 3 

Головань Дмитро 6-А 1 

12 Районний етап 

Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу  

«Космічні фантазії». 

Старих Аліса  7-А 2 

Кондратенко Анастасія 7-Б 2 

13 Районний конкурс солістів-

виконавців 

«Таланти Васильківщини – 

2020» 

 

Шевченко Маргагита 8-А 1 

Козолій Анна 2-і 2 

Сокол Софія 3-В 2 

Терещенко Артем 4-А 1 

Осаулюк Марія 9-А 3 

Тарин Поліна 6-Б 2 

Паламаренко Кіра 4-Б 3 

Куцик Ангеліна 9-А 3 

Козолій Володимир 7-А 3 

Ланська Софія 9-А 1 

Ланська Кароліна 3-А 1 
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14 Обласний етап конкурсу 

«Юний дослідник» 

М’якотін Гліб 4-Б 2 

Криволапчук Аріна 3-В 3 

 

 

                                          Результати спортивних змагань 

 №/ Назва змагань Прізвище,  ім’я 

учасника 

Клас Місце 

1 Першість ЗОШ 

Васильківського району 

з футболу 

Петровицький Назар 9А  

 

 

3 

Шевченко Антон 9Б 

Мартинов Богдан 8Б 

Лінський Богдан 9Б 

Жабуровський Дмитро 8А 

Бортницький Денис 9Б 

Романов Данило 9Б 

Жолудєв Іван 7А 

Жолудєв Ростислав 9А 

2 Районна легкоатлетична 

спартакіада 

Ноянова Анастасія 8А 1/2 

  

 6.  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; 

- олімпіади з правознавства; 

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями; 

- батьківські лекторії; 

- відвідування проблемних сімей вдома. 

 

7. Соціальний захист. 

 

    Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, 

проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року 

були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них 

становить: 
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1. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування –  3 

2. Діти, сім‘ї яких постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 6 

3. Діти, чиї батьки прийняли участь в бойових діях у Афганістані – 1 

4. Діти-інваліди – 0 

5. Діти, які стоять на шкільному профілактичному обліку –  0 

6. Діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов‘язків – 0 

7. Багатодітні сім‘ї – 94 

8. Малозабезпечені сім‘ї – 10  

9. Неповні сім‘ї – 42  

10. Діти - переселенці зі сходу України – 5  

11. Діти, учасників бойових дій в АТО – 29 

12. Кількість усиновлених дітей – 0  

      Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. Для 

них була організована участь у таких заходах: вистава лялькового театру, 

циркова вистава, участь у новорічних заходах з подарунками, екскурсія у 

дитячий розважальний центр та кінотеатр. Також за бюджетний кошт  

щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні : 

 

№ 

п\п 

Харчування за державні кошти 

Категорія 
Кількість 

  

1 Сироти  3 

2 Малозабезпечені сім’ї 10 

3 Діти учасників АТО 29 

4 
Діти, чиї батьки прийняли участь в 

бойових діях у Афганістані 
1 

Всього 43 

  

 8. Профорієнтаційна робота. 

              Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. 

Завдання закладу – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору 

професії. Профорієнтаційна робота в ОНЗ- Путрівський НВК здійснюється 
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під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у школярів під час 

прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному 

вихованню сприяють  екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. 

Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки 

випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі випускники 

працевлаштовані. 

 

9. Співпраця з батьками. 

      Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським 

колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку школяра. Батьки беруть активну участь в освітньому процесі. Вони 

є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом 

захоплень, родинними святами.  Класні керівники тісно співпрацюють з 

сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. 

Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних 

спостережень. 

  Однією з традиційних з форм роботи з батьками в ОНЗ- Путрівський НВК є 

проведення батьками уроків у День сім'ї та батьківський лекторій . Тематика 

лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні 

лекторіїв бере участь адміністрація закладу,  запрошуються працівники 

Васильківського РВУМВС, Васильківської ЦРЛ, центру зайнятості, 

районного відділу юстиції. 

 

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 

         Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного 

забезпечення учнів, вихованців ДНЗ та вчителів працює шкільна медична 

сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування 

учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі 

центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Медичне 

обслуговування працівників НВК організовано  на базі Васильківської ЦРЛ. 

Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні за графіком 

кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні та ДНЗ 

проходять медичні огляди два рази на рік.  

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у закладі. Організація 

харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» 

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

(ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними 

документами, учні 1-4 класів, які проживають на території Путрівської 

сільської ради, забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням,. 

Гаряче харчування відбувається згідно графіку на  перервах у їдальні 



12 

 

закладу. 

  Цікавими оздоровчими заходами у НВК є проведення місячника « За 

здоровий спосіб життя», шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ 

відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної 

медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного 

класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», 

де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. 

Планується оздоровлення дітей пільгових категорій,що проживають на 

території Путрівської сільської ради та переможців конкурсів, спортивних 

змагань, за кошти бюджету. 

 

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

       Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

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

норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу .    На початку 

навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма 

вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями 

перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності 

необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони 

праці. Кожна класна кімната, майстерня, спортзал має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях 

закладу розміщені  стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та 

попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при 

директорові. 

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в 

навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За минулий 

навчальний рік випадків травматизму не було. В школі розроблено низку 

заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота 

з учителями.  

 

12. Фінансово – господарська діяльність. 

          Адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому 

стані. Фінансування потреб НВК  проводиться централізованою бухгалтерією 

відділу освіти Васильківської РДА. Протягом навчального року 

систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат 
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працівникам закладу. За бажанням  колективу було здійснено нарахування 

авансу.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом 

енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, 

НВК не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Протягом навчального 

року за бюджетні кошти придбано на 80% від необхідного для забезпечення 

нормального функціонування закладу (інформація на сайті). За рахунок 

благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат 

до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл 

Васильківського району планово проводиться інвентаризація майна, 

зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. 

Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або 

оприбутковуються.  

  Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу.  Активно проводиться робота по озелененню класних 

кімнат. Подвір’я НВК завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку 

висаджуються квіти, створюються альпійські гірки, які протягом літа 

обслуговуються учнями та працівниками закладу, своєчасно обрізаються 

дерева, кущі,  біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом закладу 

(частково за кошти субвенції Путрівської сільської ради) проводиться 

скошування та підживлення трави на газонах. Зрозуміло, я як директор 

використовую для належної діяльності НВК усі можливі резерви: 

спонсорські кошти, позабюджетні кошти, бюджетні кошти (звіти на сайті 

закладу). 

 

13. Управлінська діяльність. 

       Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану 

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і 

планів роботи класних керівників. Така система планування, що 

відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та 

учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність 

вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню 

ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує 

планомірний розвиток НВК.  

    У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З 

підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися 

матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти 

Київської ОДА, сайтом обласного Інституту післядипломної освіти, інших 

закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися 

достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно 

знайомитися з новими документами.   

        У НВК адміністрацією використовується багато різних форм контролю 

за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як 

вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та 
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програм, перевірка класних журналів, учнівських щоденників  тощо. Аналіз 

результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у 

рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному 

закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів 

проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану 

навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи 

приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. 

          Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашим НВК є близьким 

до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі 

врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 

самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор НВК  в 

роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. 

Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з 

них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому 

реалізується. 

        Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. Завдяки такому стилю керівництва в закладі залишається 

мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі 

методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей 

шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування 

ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше 

самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються 

необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор 

має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і 

властивостей.  
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Протокол 

 дистанційних (онлайн) звітних загальних збopiв 

вчителів, батьків та представників громадськості 

ОНЗ - Путрівський НВК 

від 05. 06. 2020 р. 

Присутнi: 62 чол. 

Голова онлайн зборів – Цвєткова Інна Євгенівна, голова ради закладу. 

Секретар –Адамчук Є.Г. , вчитель української мови і літератури. 

Порядок денний (онлайн зборів) 

1. Звіт директора ОНЗ - Путрівський НВК про свою діяльність у 
2019 -2020 н.р. 

Слухали: 

Битько Лесю Сергіївну - директора НВК, яка прозвітувала про свою 

діяльність, про роботу ОНЗ - Путрівський НВК  у 2019 - 2020 н.р. 

(Доповідь додається). 

Виступили: 

– Савріцька Інна Василівна, член батьківського комітету закладу. 

Відмітила, що на засіданнях батьківського комітету розглядалися нагальні 

питання діяльності школи. Висловила подяку вчителям школи за активну 

участь у житті села, а саме проведення спільних з  сільською  бібліотекою  

музично-літературних свят, зокрема до дня народження Т.Шевченка , до 

Дня Соборності України тощо. Запропонувала оцінити діяльність 

директора на «задовільно». 

- Мірзоєва Олена Вікторівна, член батьківського комітету 6-А класу. 

Оцінила діяльність закладу на «задовільно». Відзначила високу якість 

проведених протягом навчального року в школі свят із участю батьків і 

учнів, зокрема молодших школярів. Це благодійна ярмарка «Щедрість 

рідної землі»,  «Іде святий Миколай», святкування 8 – го березня, та інші.                      

Запропонувала оцінити діяльність директора на «задовільно». 

        

 - Величко Тетяна, голова ради учкому, учениця 11 класу. Відмітила  

  активність вчителів та батьків при  вирішенні справ учнівського    

  колективу.  

  Саме завдяки допомозі дорослих шкільне життя цікаве, багатогранне та  

  змістовне.  
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-  Сагун Тетяна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури.   

    Повідомила, що пріоритетними питаннями у виховній роботі залишається      

    забезпечення всебічного розвитку особистості, формування ключових    

    компетентностей.  Наш заклад показав  добрі результати у районних    

    організаційно - масових заходах, спортивних заходах. 

    Діяльність директора вважає задовільною. 

 

  - Дідук Тамара Феліксовна, вчитель початкових класів. Розповіла про      

    організацію роботи з батьками та громадськістю села по облаштуванню      

    території та самого закладу.  Запропонувала оцінити діяльність директора     

    на «задовільно». 

Ухвалили. 

Діяльність директора Путрівського НВК у 2019 - 2020 н.р. вважати 

задовільною. 

 

Результати голосування: за - 62; проти - 0; утримались - 0. 

Голова онлайн зборів                                               І.Є. Цвєткова 

 

Секретар         Є.Г.  Адамчук  

 

 


