
Звіт директора школи 

про підсумки роботи освітнього закладу у 2017-2018 навчальному році 

          

        У 2017-2018 навчальному році вся робота педколективу та дирекції 

школи була спрямована на реформування освітньої галузі відповідно до 

чинного законодавства України: Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова 

Українська Школа», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

Державних стандартів початкової, середньої та повної загальної середньої 

освіти, дотримання Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, 

Законів України «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

попередження насильства в сім'ї», «Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, керівних документів Міністерства освіти і науки України, інших 

чинних законодавчих та нормативних документів, на підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів, що є умовою реалізації цілей 

розвитку особистості, підвищення якості освітнього процесу 

 Організація освітнього процесу 

 

 Кадрова політика школи спрямована на: 

 реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти; 

 розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних 

працівників; 

 удосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності 

освітян; 

 оволодіння педагогічними працівниками сучасними 

інформаційними технологіями; 

 періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

 поліпшення системи стимулювання професійного зростання 

педагогічних  працівників. 

 

 

 

 

 

 



                        Укомплектованість педагогічними кадрами, 

умотивованість їх розстановки 

 

У школі на початок 2017-2018  н. р. нараховувалось 28 педпрацівників,  

1 бібліотекар школи,  18 технічних працівників.  

 

Якісний склад педпрацівників за віком 

 

Кількість 

педпрацівників 

Навчальний 

2017-2018 рік 

 

До 30 років 4 

31 – 40 років 9 

41- 50 років 12 

51- 55 років 1 

Понад 55 років 4 

Всього 28 

 

Якісний склад  педпрацівників за педагогічним стажем 

 

Кількість 

педпрацівників 

Навчальний  2017-2018 рік 

 

До 3 років 4 

3 – 10 років 3 

10- 20 років 10 

Понад 20 років 11 

Всього 28 

 

Відомості про молодих спеціалістів+ 

 

2017 - 2018 

4 

 

Забезпеченість освітнього  процесу здійснюється за рахунок 

штатних працівників та сумісників.  

Школа повністю забезпечена кадрами, розстановка кадрів 

вмотивована й раціональна. Віковий склад  і практичний досвід 

педагогічної роботи  колективу обумовлюють достатній рівень  

працездатності. 

 

 

 



Освітній рівень педагогічних працівників 

 

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких - 27 - 

вищу педагогічну, 1 - базову. 

 

 

Всього 

Зних мають 

Повна вища  

(спеціаліст) 

% Базова вища 

(бакалавр) 

% 

34 27 96 1 4 

 

 

Організація атестації педагогічних працівників 

 

Атестація вчителів у школі організована і проводиться згідно з 

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.  У школі 

складено перспективний план атестації педагогічних працівників, який 

передбачає проходження атестації вчителями  один раз на п’ять років. 

Згідно з перспективним планом складається план-графік атестації на 

кожен навчальний рік, який доводиться до відома педагогічних 

працівників. 

 Аналізуючи стан організації  проведення атестації, слід відзначити, 

що адміністрацією школи для цього  створюються   необхідні   умови, а 

саме: проведені  інструктивно-методичні наради   з метою  вивчення  

нормативних документів, розроблено  перспективні заходи  щодо  

підготовки  й проведення атестації  та план  роботи атестаційної комісії, 

уточнено списки вчителів, які атестуватимуться  в поточному навчальному 

році, видані відповідні накази про проходження  атестації. Результати 

засідань  атестаційної комісії оформляються  відповідними   протоколами. 

 Адміністрація школи здійснює атестацію педагогічних працівників у 

тісній співпраці з профспілковим комітетом та радою школи. Гласність 

атестації забезпечується через оприлюднення документів, наказів, 

матеріалів  в атестаційному куточку. 

В атестаційний період відповідно з графіком проведення атестації 

вивчається система роботи вчителя, проводяться співбесіди з вчителями з 

питань самоосвітньої діяльності, вивчається документація вчителя. На 

засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах заслуховуються 

творчі звіти вчителів.  Клопотання шкільної атестаційної комісії щодо 

присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій і педагогічних 

звань вчителям школи  завжди  підтверджувались   атестаційними 

комісіями вищих рівнів. 

 

 

 



Результати атестації педагогічних працівників 

 

Кількість педпрацівників 

28 % 

Всього атестувалося 28 100 

 Вища кваліфікаційна 

категорія 

14 50 

І кваліфікаційна 

категорія 

4 14 

ІІ кваліфікаційна 

категорія 

4 14 

спеціаліст 6 22 

Педзвання «старший 

учитель» 

12 43 

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

 

Творче зростання, формування педагогічної майстерності кожного 

педагога  – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється 

відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки, на основі 

якого проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення 

педагогічної майстерності вчителів.  Основною формою підвищення 

кваліфікації педагогів школи є курсова перепідготовка (очно-заочна, 

стаціонарна, поетапна, дистанційна), яка відбувається планово, з 

урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та 

методів  її  проходження. 

              З метою забезпечення права педагогічних працівників на 

підвищення кваліфікації в школі  на   основі перспективного плану 

курсової перепідготовки вчителів щорічно  складається  графік курсової 

перепідготовки, який погоджується з   районним методичним кабінетом.   

Педагоги школи проходять чергову курсову підготовку на базі Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Спостерігається збільшення вчителів, які проходять  очно-заочну та 

поетапну форми проходження курсової перепідготовки.  

 Паралельно  з курсовою перепідготовкою  широко  застосовуються  

можливості самоосвітньої діяльності через роботу за індивідуальним 

планом  підвищення кваліфікації.   

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  сприяє формуванню 

нової інформаційної та методологічної  культури педагогічних 

працівників. 



 

Концепція розвитку освітнього закладу 

Концепція розвитку Солуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів затверджена педагогічною радою школи.  

Головною метою, закладеною в Концепції, є  забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення 

умов для розвитку особистості і творчої самореалізації, вихованні 

покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом 

життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та 

громадянського суспільства,  розвивати і зміцнювати незалежну, 

демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову 

європейської та світової спільноти. 

Пріоритетні напрямки діяльності закладу над реалізацією засад 

концепції: 

 Інформатизація освіти, запровадження освітніх інноваційних 

технологій; 

 Стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя. 

 Створення відповідної навчально- матеріальної бази. 

 Модернізація управління.  

 Професійне вдосконалення педагогічних працівників 

Виходячи з цього адміністрація та педколектив школи здійснюють 

системний аналіз, планують та відповідно коригують свою діяльність.  

Педагогічний колектив впроваджує  інноваційні технології та 

передовий педагогічний досвід.  

Концепція розвитку школи розроблена з урахуванням сучасного 

рівня розуміння педагогічних програм і конкретних можливостей школи, 

містить проблемний аналіз ситуації в школі і завдання для вдосконалення 

її роботи, визначає шляхи оновлення внутрішкільного управління.  

 

Планування діяльності  закладу 

 

Планування діяльності закладу здійснюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту», Концепції розвитку загальної 

середньої освіти, наказів МОН України щодо затвердження типових 

навчальних планів, Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», 

районних програм «Вчитель», «Обдаровані діти», «Програми 

впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах Долинського району. Відповідно до вказаних документів в школі 

створено перспективний, річний плани  роботи школи, які втілюють 

конкретні дії педагогічного колективу, спрямовані на забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти. Перспективний план роботи складений на 2013-

2018 н. р. уточнює й конкретизує розвиток школи з усіх напрямів. 



Перспективний  план внутрішньошкільного контролю передбачає 

напрями:  контрольно – аналітичної діяльності на 5 років, в  тому числі  

атестацію педагогічних кадрів; курсову перепідготовку, вивчення стану 

викладання основ наук, тематику педагогічних рад, учнівський 

контингент, забезпеченість педагогічними кадрами, вивчення стану 

основних напрямів виховання, зміцнення навчально – матеріальної бази, 

безпеки життєдіяльності.  

Річний план роботи школи уточнює і доповнює перспективний план. 

Він складається з вступу, де проаналізовані результати діяльності школи 

за минулий навчальний рік, визначених проблем і головних завдань над 

якими буде працювати школа. План є  дієвим і таким, що  забезпечує  

діяльність школи  в сучасних умовах. 

Робочий навчальний план складений на підставі Типових планів 

МОН України, має пояснювальну записку, години інваріатної складової 

відповідають програмам із навчальних предметів. Варіативна складова 

використовується з урахуванням освітніх запитів школярів та їхніх 

батьків. Особлива увага приділяється плануванню профільного навчання, 

в основі якого -бажання і здібності учнів, кадрове, програмно – методичне 

забезпечення та навчально – матеріальна база. У школі учні навчаються 

учні 10-11 класів за  технологічним профілем.  

Зарахування учнів в 1, 5, 10 класи здійснюється на підставі заяв, 

медичних карток  і свідоцтв про народження. У школі є планова мережа 

класів та кількість учнів у них на 5 років. План виховної роботи, 

вихователя ГПД, шкільної бібліотеки, практичного психолога, соціального 

педагога, педагога- організатора узгоджено із річним  планом роботи 

школи. Календарне планування з навчальних предметів відповідає 

вимогам навчальних програм, теми доцільно розбито за тематичним 

оцінюванням. Плани методичних об’єднань розглянуто на шкільних 

методичних об’єднаннях і затверджено директором школи.   

Система планування у школі чітка, спрямована на кінцевий 

результат, підвищення якості освіти, формування творчого педагогічного 

колективу, здатного ефективно навчати і виховувати учнів. Планування 

освітнього процесу здійснюється на підставі аналітичної діяльності і 

моніторингової системи досліджень. 

 

Охоплення дітей шкільного віку навчанням 

 

Відповідно до наказу управління освіти «Про облік дітей і підлітків 

шкільного віку» у школі ведеться постійний контроль за охопленням дітей 

шкільного віку навчанням. На початку кожного року здійснюється 

перевірка та уточнення списків дітей мікрорайону. Створена повна база 

даних про всіх дітей, що проживають на території села і прилеглої до 

нього території. Списки затверджуються сільським головою, на території 



якої проживають учні школи. Напрацьована тісна співпраця з 

навчальними закладами, де навчаються діти, що проживають в 

мікрорайоні. З боку адміністрації школи, класних керівників існує 

постійний контроль за відвідуванням учнями школи, ведеться журнал 

обліку відвідування.  

Відповідно до перевірки всі учні, що проживають у мікрорайоні, 

охоплені навчанням. 

 

Продовження навчання випускників 9 та 11 класів, 

 їх працевлаштування: 

. 

                                                 Випускники 9 класу 

 

Навчальний 

рік 

Всього 

випускників 

Продовжують 

навчання 

Працюють  

Не 

навчаються 

і не 

працюють 

10 

клас 

ВНЗ 

І-ІІ 

р.а. 

ПТНЗ 

2017-2018 14 12 2 - - - 

 

.  

                                                 Випускники 11-х класів 

 

Навчальний 

рік 

Всього 

випускників 

Продовжують 

навчання 

Працюють  

Не 

навчаються 

і не 

працюють 

ВНЗ  

ІІІ-

ІVр.а. 

ВНЗ  

І-ІІ 

р.а. 

ПТНЗ 

2017-2018 18 12 3 2 - 1 

 

Усі випускники  9,11-х класів отримують свідоцтва про базову загальну 

середню освіту та атестати про  повну загальну середню освіту 

 

Методична робота 
 

Відповідно до  наказу по школі від 04 вересня 2017 року № 197 «Про 

організацію методичної роботи  на 2017 – 20178 н.р.» вся методична 

робота була спрямована  на виконанням методичної проблеми: 

«Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес 

як шлях до удосконалення та розвитку творчої особистості вчителя та 



учня». На початку  навчального  року  була  створена методична рада  

школи, яка і працювала  над реалізацією означеної проблеми на своїх 

засіданнях.  Також дана проблема знаходить своє відображення у річних 

планах роботи шкільних методичних об`єднань:  учителів початкових 

класів; учителів суспільно-гуманітарного циклу; учителів природничо-

математичного циклу; класних керівників. Кожне методичне об’єднання 

розробило план засідань, визначило пріоритетні напрямки діяльності, які  

вирішувались  упродовж навчального року. У діяльності методичних 

об’єднань практикувалися різні види роботи, використовувались 

інноваційні технології . Впродовж  року  було проведено всі засідання 

методичних об`єднань згідно графіка, здійснювався їх облік. Згідно плану 

роботи проводились засідання психолого-педагогічного семінару (4 рази 

на рік) психологічною служба. 

Певна робота була проведена школою наставництва та молодого вчителя. 

Вчителі наставники надавали методичну допомогу молодим спеціалістам. 

Зі своєї сторони, молоді педагоги не тільки освоювали ази методичної 

майстерності під керівництвом своїх наставників, але і самі брали  активну 

участь у пропаганді досягнень нових інтерактивних методів. 

Заслуговували на увагу проведені інтегровані Тижні  з основ наук 

відповідно до наказу по школі від 04 вересня 2017 року №199  «Про 

проведення предметних тижнів з базових дисциплін»  та затверджені РМК 

:Олімпійський тиждень, Тиждень суспільствознавчих дисциплін, День 

української писемності, Тиждень художньо - естетичних дисциплін, 

Тиждень української мови і літератури  та зарубіжної літератури, Тиждень 

іноземних мов, Тиждень математики і фізики, Тиждень природничих 

дисциплін, Тиждень інформаційних технологій, Тиждень основ безпеки 

життєдіяльності, Тиждень початкової освіти, Тиждень книги, Тиждень 

психології.  Мета проведених заходів – привернути увагу учнів до 

вивчення предметів, розвивати їх пізнавальний інтерес з предметів, 

сприяти  оптимізації навчальної діяльності на уроці і в позакласній роботі 

з предмета. Добре себе зарекомендували такі форми роботи, як: тренінги, 

брей-ринги, КВК, усні журнали. 

Протягом року значна увагу приділялась самоосвіті вчителів. 

Педпрацівники склали індивідуальний план самоосвіти і по ньому 

працювали цілий навчальний рік. Вчителі підвищували свою кваліфікацію 

відповідно до графіка проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Значна робота  була проведена  методичними об’єднаннями  вчителів у 

плані підготовки дітей до  І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін.  Особлива увага приділялася роботі з 

обдарованими учнями, адже головною метою роботи з обдарованими 

дітьми є вміння педагога  виробити підхід до кожної дитини, виявити її 

здібності, вчасно підтримати обдарованість, розвивати талант. Така 

цілеспрямована праця колективу дала  свої результати: шкільна команда 



учнів отримала 8 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін: 

 

№ 

з/п 

Предмет Досягнення 

1. ОХЕ  (11 клас) 2 місце  

2. ОХЕ (5 клас) 2 місце 

3. ОХЕ (7 клас) 3 місце  

4. ОХЕ (8 клас) 3 місце 

5. Українська мова і л-ра (7 кл.) 3 місце 

6. Німецька мова (9 кл)  3 місце 

7. Правознавство(9 кл) 3 місце 

8. Економіка (11 кл.) 3 місце 

 

 Учні школи систематично є призерами та переможцями різноманітних   

конкурсів та турнірів: 

 

№ 

з/п 

Назва конкурсу Досягнення 

1. Обласний конкурс вокальних 

та інструментальних гуртів 

І місце у районному етапі 

2. Районні змагання з 

баскетболу (збірна дівчат) 

ІІ місце у районному турнірі 

3. Конкурс Різдвяних дійств ІІ місце у районному етапі 

4. Конкурс учнівських проектів 

«Я громадянин України» 

ІІ місце у районному етапі 

5. Технічна творчість 

молодших школярів у 

номінаціях: 

«Випилювання», 

«Теорія», 

«Аплікація» 

 

ІІ, ІІІ  

ІІІ, ІІІ  

ІІІ, ІІІ місце у районному етапі 

6. Районний конкурс «Весела 

копичка» 

ІІ місце  

7. Охорона праці очима дітей ІІ місце у районному етапі 

8. Спартакіада допризовної 

підготовки 

ІІ місце у районному етапі 

   

9. VІІІ Всеукраїнський конкурс 

«Моральний вчинок» 

ІІІ місце у районному конкурсі 

10 Районні змагання з шахів 

(команда) 

ІІІ місце у районному турнірі 



11. Конкурс солістів «Пісенний 

водограй» 

ІІІ місце у районному етапі 

12. Відеоролик - естафета 

«Знайомство з Європою» 

ІІІ місце 

13. Міжнародний проект 

«Україна – Австрія 

2017/2018. Де і як я живу» 

Грамота управління освіти 

 

На базі  школи працював  гурток «Географічне краєзнавство» від 

Долинської філії обласного державного центру туризму та краєзнавства 

учнівської молоді. Учні школи нагороджені грамотою Долинської філії 

ОДЦТКУМ за активну участь у туристсько – краєзнавчих експедиціях та 

обласній конференції учнівської молоді «Ми - Українці» та учні гуртка 

«Географічне краєзнавство» стали лауреатом  ІІ  обласного туру 

Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина - Україна».  

Наші талановиті учні щорічно беруть участь у Всеукраїнському  конкурсі 

«Кенгуру», у Міжнародному конкурсі «Бобер», у VІІІ Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник - 2018», у грі «Sunflower» . 

         Перевірка знань, умінь і навичок учнів є важливим складником 

навчання. Основною метою контролю є визначення якості засвоєння 

учнями програмового матеріалу, діагностика й корекція їхніх знань і 

вмінь, що дає можливість контролювати навчальний процес на різних 

етапах та вчасно вносити необхідні зміни для його вдосконалення. Саме 

тому, відповідно до річного плану, наказу по згідно з графіком з 15 по 26 

грудня були проведені підсумкові контрольні роботи в усіх класах. 

 Насамперед вивчалися позитивні сторони викладання  навчальних 

предметів, базовий рівень навчальних досягнень школярів. 

 

Результати проведення 

ДПА учнів 4, 9 класів та ДПА (ЗНО) учнів 11 класу 

 

       Державною підсумковою атестацією в 4 класі було охоплено 15 учнів. 

Як свідчать протоколи ДПА , звіти комісій , всі атестації розпочалися 

вчасно, проходили  організовано.  Учні засвоїли програмовий матеріал на 

достатньому рівні, володіють необхідними практичними навичками та 

вміннями, уміють у логічній послідовності  викласти аналіз подій, фактів 

та явищ, роблять самостійні висновки. 

 Українську  мову  та літературу  виконувало 15 учнів.  Високий рівень 

знань виявило – 7 учнів, що становить 47%, достатній – 7 учнів, що 



становить 47%, середній – 1 учень, що становить 6%. Якість знань 

становить 94%. 

Математикиу виконувало 15 учнів.  Високий рівень знань виявило – 13 

учнів, що становить 88%,  достатній – 1 учень, що становить 6%, середній 

– 1 учень, що становить 6%. Якість знань становить 94%. 

Державною підсумковою атестацією (українська мова, математика, 

біологія) в 9 класі було охоплено 14 учнів. Високий рівень знань виявило – 

5 учнів, що становить 36%, достатній рівень знань виявило – 3 учнів, що 

становить 21%, середній - 6 учнів, що становить 43 %, початковий – 0%. 

Якість знань становить 57%. 

З 22 травня  по 13 червня 2018 року учні 11 класу здавали державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики, української мови, історії 

України, біології, географії, фізики, хімії.  

Державною підсумковою атестацією у формі  ЗНО було охоплено 18 

учнів. 

Із 18 учнів  достатній рівень знань виявило –  4 учнів, що становить 22%, 

середній - 9 учнів, що становить 50 %, початковий –5 учнів, що становить 

28 %. Якість знань становить  22%. Результати ЗНО показали, що є над 

чим працювати педпрацівникам у новому навчальному році. 

 

 

 Виховноа робота   

           Відповідно до шкільної виховної проблеми «Виховання особистості 

засобами сучасних педагогічних та інформаційних технологій» діяльність 

педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, 

методів виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які 

сприяють формуванню життєвої компетентності учнів. Стандарт нової 

української школи ґрунтується на компетентнісному підході, який поєднає 

школу з реальним світом і тими потребами, які ставить перед людиною 

життя. Особливого значення набуває виховання в молодого покоління 

почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення 

країни, формування особистості, готової до захисту й розбудови Вітчизни. 

Головною метою виховання на сучасному етапі вважається передача 

молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури 

народу, його національної ментальності, світогляду і на цій основі 

вихованню особистісних рис громадянина України, які передбачають 

національну свідомість, розвинену духовність, моральну, художню, 

естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток 

індивідуальних здібностей і таланту.  Виходячи з цього, колектив 

Солуківської ЗОШ  I-III ступенів працює над створенням моделі «Школа 

життєвої компетентності», освітнє середовище якої сформоване для 

розвитку творчого потенціалу особистості вчителя й учня та набуття 



життєвих компетентностей. Виховна робота реалізується через проектну 

діяльність кожного класу і шкільного самоврядування в цілому. Діяльність 

педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, 

методів виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які 

сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.  Слід відзначити 

високу якість та результативність проведення  таких заходів: перший урок 

«Зродились ми великої години», Вахта пам’яті Небесної Сотні до Дня 

гідності та свободи «Герої Небесної Сотні та воїни, які загинули в зоні 

АТО», «Борцям за волю України», літературно-музична композиція 

«Українська мова – святиня нашого народу», акція «Вдягни вишиванку», 

«Кобзареві передзвони», свято поезії, посвята в «козачата» учнів 2 класу, 

«Пам’ять поколінь – це жива історія» День пам’яті і примирення», акція 

«Подаруй книгу солдату» . Відповідно до положень Стратегії національно-

патріотичного виховання пелаги школи працювали над основними 

складовими національно-патріотичного виховання: громадянсько-

патріотичне, військово-патріотичне й духовно-моральне виховання 

Робота з національно-патріотичного виховання  дітей в школі 

спрямована на формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, 

її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, 

незалежної, демократичної та заможної держави, усвідомлення себе 

українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та 

українського народу прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних 

переконань громадянина України. Саме тому учні та вчителі  нашої школи 

взяли активу участь в благодійних патріотичних акціях під час яких була 

зібрана допомога воїнам АТО, а у районному етапі  VІІ Всеукраїнського 

конкурсу  «Моральний вчинок» вихованка гуртка «Юні мовознавці» з 7 

класу  за твір «Лист невідомому солдатові» посіла ІІІ місце та була 

нагороджена грамотою. Покращилася робота класних керівників з 

організації роботи класних колективів до участі в благодійному ярмарку 

«Допоможи захиснику Вітчизни», акціях «П’ять картоплин» та « Серце до 

серця» (допомога хворим, перестарілим та одиноким.) і як наслідок маємо 

подяки з благодійних фондів. Проведені загальношкільні заходи:  

флешмоб до міжнародного дня миру «Діти за мир, за єдину 

Україну!»Акція «Голуб миру» під гаслом "Право народів на мир", 

вернісаж учнівської творчості на асфальті «Мир в Україні». Проект «Від 

війни до миру» підготовлений учнівською радою у районному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Я-громадянин України» посів ІІ місце. 

Проведено: військово-спортивна патріотична гра Сокіл «Джура» 

Українського козацтва. Традиційним стало проведення фізкультурно-

оздоровчого патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави». 

Великою популярністю користуються гуртки військово-патріотичного 

напрямку «Школа безпеки»  та «Влучний стрілець», де вихованці 

переглянули відеофільми «Розсріляне відродження», «Залізна сотня» та 



«Нескорений» з подальшим обговоренням. Превентивне виховання 

простежується  у таких заходах: зустріч «за круглим столом» з 

працівниками ювенальної превенції Долинського відділення поліції. З 

цією метою були проведені Тижні правової пропаганди та профілактики 

правопорушень (за окремим планом) та дні профілактики (кожна остання 

п’ятниця місяця). Учні 6 класу презентували проект «Права та обов’язки 

дитини. Велика увага в школі приділяється формуванню здорового 

способу життя та попередження травматизму. З цією метою  проводяться 

Тижні безпеки життєдіяльності, тренінги  як з учнями так і з 

педагогічними працівниками соціальним педагогом та практичним 

психологом  психопрофілактика «Здоров’я – моя цінність» Команда дівчат 

з баскетболу зайняли ІІ місце в районних змаганнях, а з шахів –ІІІ місце.   

У жовтні був проведений День здоров’я «Здоров’я дітей – багатство 

нації». Традиційним стало проведення Олімпійського уроку. 

Протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на 

внутрішкільному обліку за окремим планом. Всі класні керівники, які 

мають в класі дітей на внутрішкільному обліку та дітей “групи ризику” 

отримали методичні вказівки та рекомендації соціально-психологічної 

служби щодо роботи з ними. Проведені операції «Сім’я», «Підліток». 

«Урок». Проведений конкурс «Кращий правознавець школи» , в результаті 

якого перемогла учениця 9 класу.  Заслуговує  уваги робота гуртків 

художньої самодіяльності. Минулий навчальний рік відзначився багатьма 

перемогами в районних та обласних конкурсах. З метою покращення 

ціннісного ставлення до праці протягом року  були проведені  акції  

«День довкілля»; операції «Чисті узбіччя», «Сміття», « Квітники». 

Особливої уваги заслуговує флешмоб «Від хати до хати сміття збирати», 

виховний захід «Почуймо голос Землі», майстер-клас «Фуд-флористика та 

карвінг»  та вокальне виконання пісень  під час проведення обласної 

навчальної практики курсової групи заступників директорів з виховної 

роботи.  З метою покращення профорієнтації проведено:   10 клас – година 

спілкування «Як обрати професію. Мої здібності», 11 клас- бесіда «Коли 

робота приносить радість». Ціннісне ставлення до природи та розвиток 

знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами 

натуралістичної роботи  виховується у дітей з раннього віку. Заходи, які 

проводяться в школі, формують у них відповідальність за навколишнє 

середовище. Так,  були проведені операції «Посади своє дерево та збережи 

його»,  «Первоцвіт», в яких активну участь взяли учні 8 класу. Вони 

підготували міні-проект «Що можна зробити з відходів». На високому 

рівні пройшло свято Осені у 1 класі. Проект «Екологія довкілля – екологія 

душі»  був представлений заступникам директорів з виховної роботи шкіл 

Івано-Франківської області. Виховання  ціннісного ставлення до себе 

знайшло відображення у таких заходах: цикл лекцій по класах «Наше 

здоров’я у наших руках», тематичне інформування «Молодь проти Сніду», 



«Здоров’я і спорт поруч ідуть» День здоров’я, спорту та олімпійського 

руху. Гра-конкурс «Твоє здоров’я у твоїх руках», диспут «Здорова 

природа-здорова людина». З метою покращення ціннісного ставлення 

особистості до сім’ї, родини, людей та підготовка підростаючого 

покоління до дорослого, сімейного життя проведено: у 4 класі свято 

«Моя рідна матуся», виховна година у 5 класі «Любов та взаєморозуміння 

в сім’ї», літературно-музична композиція «Від родини йде життя людини» 

до Дня Матері, подарунок мамі своїми руками (педагог-організатор. 12 

квітня 2018 року на базі школи проходила обласна практика курсової 

групи заступників директорів з виховної роботи закладів загальної 

середньої освіти «Формування ціннісного ставлення особистості до 

соціального і природного довкілля та самої себе», де проявили творчість, 

ініціативу та професійну майстерність як учні так і педпрацівники. Слід 

відзначити покращення в організації екскурсій для учнів. Протягом 

навчального року екскурсії були організовані класними керівниками: в 

м.Івано-Франківськ; в Долинську пожежну частину; в Косівський район до 

резиденції Св.Миколая; в Долинський центр зайнятості; в музей 

Вигодської вузькоколійки.  

Склад класних керівників за стажем роботи 

 

 
 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у 

школі організовано роботу гуртків за інтересами. До гурткової роботи 

були залучені учні девіантної поведінки,  учні що перебувають на 

внутрішкільному обліку  

 
 

 

 

Назва гуртка Керівник гуртка  Класи Кількість 

учнів 

1. Початкове технічне 

моделювання 

Чернецька М.П. 3-4 20 
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2. Юні мовознавці Кріль Н.В 5-6 15 

3. Військово-патріотичний «Школа 

безпеки» 

Макара М.М. 5-8 19 

4. Майбутній захисник Вітчизни Юсип М.Л. 5-11 18 

5 Юний стрілець Юсип М.Л. 5-11 14 

6. Вокальний (молодша група) 

Вокальний (старша група) 

Базюк Б.Є 3-6 

7-10 

15 

15 

Всього:    116 учнів 

 

В школі працювало 6  гуртків, в яких залучено 116 учня. Крім того в школі 

працювали  у І семестрі 2 гуртки від Долинської райСЮТ «Початкове 

технічне моделювання» та «Екологічно-безпечні технології та 

ресурсозбереження» та протягом року гурток від Долинської філії 

обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 

«Географічне краєзнавство. Найбільшою популярністю в учнів 

користуються:  вокальний,  гуртки «Школа безпеки», гурток «Юні 

мовознавці»  та «Початкове технічне моделювання».   Ці перелічені гуртки 

мають високі показники за підсумками районних  спортивних змагань, 

конкурсів-оглядів, займали призові місця, нагороджувались грамотами.  

Превентивне виховання 

 

Застосовувались інтерактивні форми роботи з дітьми, залучення їх 

до активної участі в диспутах, дискусіях, вікторинах, тренінгах, сюжетно-

рольових  іграх тощо; Всеукраїнський тиждень права, проведення єдиних 

уроків права, профілактичні заходи, спрямовані на виховання 

міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та 

ксенофобії тощо. З метою формування правової культури та попередження 

правопорушень, з початку 2017-2018 навчального року у річному плані 

школи окремим розділом сплановано заходи з профілактики 

правопорушень та правового виховання серед учнів, видавались накази, 

організована робота Ради профілактики. Рада профілактики систематично 

відслідковує результати роботи з учнями, які перебувають на обліку. 

Основна мета її роботи - координація зусиль педагогічного колективу, 

запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним 

керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини. План 

роботи Ради профілактики на навчальний рік виконано, всі проведені 

засідання оформлено протоколами Індивідуальна робота з учнями та їх 

батьками проводиться систематично з метою профілактики 

правопорушень. У школі ведеться робота з ранньої профілактики 

правопорушень серед учнів: виявлення дітей групи «ризику» та 

неблагополучних сімей, обстеження умов проживання даних родин, 

складання банку даних. Плани індивідуальної роботи з учнями 



контрольованої групи були складені у вересні. За цей час соціально-

психологічною службою  з учнями була проведена діагностика 

індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди за темою «Я 

та мої близькі. Моє ставлення до них», «Який Я», «Я - конфлікт», «Шляхи 

та засоби подолання конфліктів», «Шкідливі звички»; корекційно-

розвивальна вправа для розуміння самого себе та подолання конфліктів з 

собою та оточуючими «Як навчитися виявляти знаки уваги», «Важка 

розмова», «Улагодження конфлікту»; тренінги «Хто Я», «Якщо б…, Я став 

би», «Вихід із конфлікту». У планах виховної роботи класних керівників 

заплановано заходи з правового виховання, бесіди з профілактики 

правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, 

схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів з профілактики 

правопорушень. Всі класні керівники, які мають в класі дітей на 

внутрішньошкільному обліку та дітей “групи ризику” отримали методичні 

вказівки та рекомендації соціально-психологічної служби щодо роботи з 

ними Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку 

обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування 

школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: 

кожного тижня черговий клас відмічає відсутніх на уроках . У школі 

проводяться рейди у складі учнів та чергового вчителя, під час яких 

виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 

уроки без поважної причини.  З цими учнями та їх батьками проводяться 

роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків 

уроків.У школі продовжує діяти і постійно оновлюється куточок з 

правових знань. У бібліотеці в наявності є підборка літератури правової та 

правоосвітньої спрямованості. Педагогічний колектив школи проводить 

певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми 

боротьби зі злочинністю. Протирецидивна профілактика ведеться з 

учнями, які стоять на внутрішкільному обліку за окремим планом .При 

учнівській раді створений і працює центр захисту прав дитини. У 2017-

2018 н.р. здійснювалось через викладання курсу правознавства, 

проведення Тижнів правових знань профілактики правопорушень, 

профілактики шкідливих звичок,  Місячника правової освіти, під час яких 

відбувалися  класні години на правову тематику, конкурси плакатів та 

малюнків, правовий КВК, конкурс «Кращий правознавець школи», тощо. 

У рамках проведення Місячника правової освіти для учнів школи були 

проведені бесіди за участю представників правоохоронних органів.  

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та 

попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, 

нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. 

Застосовувались інтерактивні форми роботи з дітьми, залучення їх до 

активної участі в диспутах, дискусіях, вікторинах, тренінгах, сюжетно-

рольових  іграх тощо; Всеукраїнський тиждень права, проведення єдиних 



уроків права, профілактичні заходи, спрямовані на виховання 

міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та 

ксенофобії тощо. В березні 2018 року на педагогічні раді було заслухано 

питання «Булінг в школі та сім’ї». Станом на 01.06.2018 року на обліку у 

школі перебувало  2 учня, але рішенням Ради з правової пропаганди та 

профілактики правопорушень вони були зняті з внутрішкільного обліку за 

виправленням.  Порівняно з аналогічним періодом минулого року 

кількість таких учнів зменшилася. Адміністрацією, соціально-

психологічною службою та класними керівниками проводилась 

систематична індивідуальна робота  з сім’ями та учнями, які цього 

потребують. І як результат станом на 01.06.2018 року в школі немає учнів, 

які перебували б на  обліку в кримінальній поліції. Також в школі немає 

учнів, схильних до вживання алкоголю та наркотиків. На батьківських 

збори та батьківських лекторіях  постійно піднімалося питання на правову 

тематику згідно річного плану роботи школи. Підсумувавши, слід 

зазначити, що всі вихованці школи протягом року були задіяні в 

навчально-виховному процесі, мали доручення, більшість була залучена 

до роботи гуртків, секцій, факультативів. І хоча протягом року мали місце 

окремі порушення дисципліни серед учнів (куріння, бійка, вживання 

ненормативної лексики), але серйозних правових порушень, здійснених 

учнями школи , не виявлено 

Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційна робота з учнями, що є важливою складовою 

позакласної виховної роботи. Актуальність цього питання набуває ваги на 

сучасному етапі розвитку суспільства. Педагогічний колектив нашої 

школи проводить роботу з ознайомлення учнів з професіями та правилами 

їх вибору; виховує в молоді спрямованість на самопізнання і власну 

активність як основу професійного самовизначення. і як наслідок, 

більшість випускників школи  продовжили навчання у вищих та 

професійних навчальних закладах. 

Аналіз вибору випускниками вищих навчальних закладів свідчить про 

позитивні результати профорієнтаційної роботи з учнями. В основному всі 

випускники продовжують навчання в вищих навчальних закладах. В 

цьому навчальному році введені заняття в 10 та 11 класах  «Вибір 

професії. Класні керівники планують та проводять профорієнтаційну 

роботу не тільки з учнями, а і з батьками. Так, у І семестрі  було 

проведено:  круглий стіл «Вчись учитись, щоб уміти трудитись», аукціон 

знань «Школа вмілих господарів», трудовий десант «Господар і 

господарочка»,  свято «Маленька господарочка», в 10 класі було 

проведено годину спілкування спільно з батьками «Професії наших 

батьків». Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграють 

спільні заходи з працівниками Долинського центру зайнятості. Так, в  



школі створений інформаційний куток «Вибір  професій», «Ким бути?». 

Встановлений термінал від Долинського центру зайнятості.Учні 7 та 8 

класів  ведуть ділові щоденники, за допомогою яких набувають ділової 

активності. І як наслідок опитування школярів дозволяє зробити висновок, 

що такі заходи забезпечують вдумливе ставлення учнів та їх батьків до 

питання вибору майбутньої професії.  

Учнівське самоврядування 

Також, не менш важливим є участь органів учнівського самоврядування в 

діяльності системи виховної роботи. З метою демократизації навчання та 

виховання  створена  і успішно працює організація учнівського 

самоврядування „Ровесник”. У своїй діяльності організація керується 

Конституцією України, чинним законодавством та Статутом. Основною 

метою діяльності організації є захист прав та інтересів своїх членів, 

об’єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей 

підростаючого покоління. 

 Основні завдання та діяльність організації  «Ровесник» спрямовані на:  

- виховання у дітей віри в себе, у свої сили, любові до своєї родини, 

до краю, в якому народився; 

- утвердження, збереження та примноження традицій народу; 

- виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, 

піклування про молодших, своїх рідних; 

- прагнення жити в мирі та дружбі; 

- прищеплення любові до праці. 

   В минулому році налагоджено роботу з забезпеченням у школі 

позакласної гурткової роботи, що значно розширило коло дозвілля і 

відпочинку школярів. Члени учнівського самоврядування традиційно 

береть активну участь у проведенні загальношкільних свят. З метою 

покращення роботи учнівського самоврядування щорічно з акожним 

центром наказом по школі закрпляються вчителі-наставники. Але вся 

система шкільного самоврядування потребує вдосконалення, підтримки зі 

сторони класних керівників та учнів.  

 

Робота з батьками 

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить 

від того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь 

батьків у виховання, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на 

сім`ю.  Батьківський комітет є дієвою формою організації роботи з 

батьками.  

 У нашій школі вагомий вклад у виховання дітей вносять батьки: беруть 

участь у підготовці та проведенні шкільних виховних заходів, є активними 

учасниками організації і проведення екскурсійних поїздок. Так, 



наприклад, на засіданні батьківського комітету було піднято питання: 

провести опитування всіх батьків проводити Новорічні свята чи ні,  

вирішили позитивно Протягом 2017/2018 навчального року на 

загальношкільних батьківських зборах розглядались такі питання: 

«Підведення підсумків виховної роботи за І семестр», «Негативні явища 

серед підлітків» «Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я» 

(грудень 2017 року), «Булінг в сім’ї», «Про організацію літнього 

оздоровлення дітей» (травень 2018 року). Ефективною можна вважати 

роботу педагогічного колективу у напрямі поєднання зусиль 

педагогічного, батьківського і учнівського колективів щодо виховання 

учнів: батьків залучають до загальношкільних та класних справ і свят, 

батьки присутні на окремих засіданнях органів учнівського 

самоврядування, що сприяє відкритості освітнього процесу школи. Робота 

з батьками упродовж 2017-2018 н.р. була спрямована на створення   

єдиного   колективу   вчителів,   батьків,   учнів. Постійно працює лекторій 

для батьків «Сімейна розмова»( в планах виховної роботи класних 

керівників 1-11 класів). В соціально-психологічній службі створений 

консультпункт для батьків «Сімейна скринька».  

  

Впровадження інноваційних технологій в управлінні закладом, 

інформаційне забезпечення. 

Дирекція Солуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів застосовує інформаційні 

технології в управлінні навчально-виховним процесом. З підключенням до 

мережі Інтернет дирекція школи набула доступу до бази нормативно-

правової документації Міністерства освіти та науки України, управління 

освіти облдержадміністрації, відділу освіти Долинської РДА. 

Комунікаційні та інноваційні технології застосовуються при проведенні 

засідань педагогічної ради, в аналітичній та контролюючій видах 

управлінської діяльності. У школі активно впроваджуються інтерактивні 

технології, в тому числі в управлінській діяльності. Інтерактивні 

технології застосовуємо на засіданнях, нарадах, зборах. Стало 

традиційним проведення засідань педагогічних рад із використанням 

таких технологій :рольова гра, презентації.  

У методичному кабінеті зібрані матеріали, що надають інформацію 

про роботу педагогічних працівників, рівень навчальних досягнень учнів, 

методичну роботу.  Завдяки стратегічному управлінню впроваджуються 

інноваційні технології, відбуваються позитивні зміни в організації 

освітнього процесу. 

 

Соціальний захист учнів та працівників закладу 

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства»  та з метою 

удосконалення роботи школи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за 



умовами життя таких дітей, а також захисту їхніх прав  та інтересів дітей, 

які мають батьків, організована робота з соціальної підтримки дітей 

пільгових категорій. Педагогічним колективом школи було вивчено 

соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. У школі 

систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі 

навчального року вчителями та соціально-психологічної двічі було 

проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя 

учнів. До нового року  діти пільгових категорії отримали новорічні 

подарунки. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей 

пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після 

зміни у соціальному статусі учнів.  Так,   діти з малозабезпечених сімей 

забезпечується безкоштовним харчуванням , відвідують  гуртки за 

інтересами. Діти інших пільгових категорій (з багатодітних сімей;  діти з 

особливими потребами; діти ЧАЕС; діти, батьки яких мобілізовано до 

Збройних сил України та Національної Гвардії України ) завжди 

перебувають в центрі уваги класних керівників та адміністрації школи. По 

можливості їм надається посильна допомога ( різдвяні подарунки) Класні 

керівники 1-11 класів на виховних годинах проводять бесіди щодо 

профілактики безпритульності, бездоглядності та попередження 

насильства в сім’ях, залучають учнів пільгових категорій до відвідування 

гуртків, фізкультурно-спортивних змагань, екскурсій та інших заходів. В 

серпні-вересні було проведено акцію «Чим живеш, дитино?», рейд 

«Сім’я», під час яких  було вивчено стан умов проживання та виховання 

учнів особливих категорій.  Практичний психолог та соціальний педагог 

постійно проводить індивідуальну та групову роботу з метою 

профілактики соціально-психологічної адаптації учнівської молоді до 

гострого і хронічного стресу. У вересні 2017 року поновлені банки даних 

дітей пільгових категорій. 

У  2017/2018 навчальному році за статистичними даними маємо такі 

показники дітей пільгових категорій: 
№ 

з/п 

Соціальна категорія Кількість учнів 

1 Дітей-сиріт - 

2 Дітей, позбавлених батьківської опіки - 

3 Дітей, які втратили одно з батькіів 4 

4 Дітей-інвалідів 4 

5 Дітей, які навчаються за індивідуальною програмою 1 

6 Дітей, які потерпіли від аварії на ЧАЕС - 

8 Дітей з багатодітних сімей 57 

10 Дітей з малозабезпечених сімей 50 



12 Дітей, сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах - 

13 Дітей, що стоять на обліку в кримінальній міліції - 

14 Дітей, що стоять на внутрішкільному обліку 2 

19 Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули під час виконання службових обов’язків 

- 

20 Дітей, батьки яких проходять (або проходили) військову 

службу в зоні АТО 

7 

21 Дітей з неповних сімей 16 

22 Дітей з девіантною поведінкою 2 

23 Дітей, що знаходяться на «Д» обліку 22 

Впродовж  2017/2018 навчального року, згідно чинного законодавства 

безкоштовним харчуванням були забезпечені учні 1-11 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу  малозабезпеченим сім’ям» та дітей 1-11 класів 

учасників АТО у східних областях України,з сімей загиблих, 

постраждалих під час зимових акцій громадського протесту у період з 

21.11.2013р. по 21.02.2014р. 

 

Організація медичного обслуговування учнів та працівників школи 

 Медичне обслуговування учнів та працівників 

школи здійснювалось відповідно до нормативно-правової бази. Відповідно 

до штатних одиниць у школі введено посаду (1 ставка) медичної сестри, 

яка здійснює періодичний профілактичний медогляд дітей, подає 

інформацію в районну лікарню про випадки захворювання, надає в разі 

потреби первинну допомогу, здійснює контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм  в навчальних приміщеннях, у шкільній 

їдальні, проводить дезинфекційні заходи, веде облік медичних карток та 

профілактичних щеплень учнів школи.   

Щорічно на базі  районної  лікарні діти проходять медичне обстеження. 

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок 

лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а 

також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи 

звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно 

цих списків видається наказ по школі.    

На виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України  “Про 

удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів”,  на підставі довідок про стан здоров’я учнів та з 

метою організації занять з фізичної культури з дітьми, які за станом 

здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп, підготовчої групи або 

взагалі звільнені від занять з фізичного виховання всі учні школи були 



розподілені на групи з фізичного виховання. Протягом року списки учнів, 

які за станом здоров’я відносяться до різних медичних груп, постійно 

коригувалися адміністрацією школи, відповідно до висновків в наданих 

медичних довідках про стан здоров’я дітей. Всі  класні керівники 1-11 

класів оформили  листки здоров’я, в яких чітко зазначалися діагнози, 

кінцевий термін дії медоглядів та групи учнів з фізкультури. Кількісний 

склад учнів по розподілу на медичні групи (станом на 01.06.2017 р.)  

Кількість учнів в школі - 172 

Кількість учнів, які пройшли медичний огляд -172 

Основна медична група - 153 

Підготовча медична група – 8               

Спеціальна медична група – 9 

Звільнено- 2 

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на 

базі районної  лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний 

огляд  за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники 

їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за 

рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в 

санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються 

у медсестри школи.  

 
Організація харчування учнів 

             Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов 

для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. 

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. 

Їдальня школи розміщена в приміщенні школи на першому поверсі. 

Розрахована на 100 посадочних місць. Харчоблок відповідає санітарно-

гігієнічним нормам, забезпечений електричними плитами, 2 

холодильниками, гарячою та холодною протічною водою, стелажами для 

зберігання посуду, миючими засобами і  всім необхідним інвентарем. 

Штат працівників їдальні становить 2 чоловіки –кухар та мийник посуду. 

Весь кадровий склад 2 рази у рік проходять медогляди.  

Асортимент продукції, що пропонується, включає гарячі страви. В 

школі проводиться С-вітамінізація їжі. Обов’язковим є дотримання 

щоденного та тижневого меню, що затверджується директором. Наказом 

директора школи призначено відповідального за харчування учнів школи  

педагогічного  працівника – Диндин Л.О. Гаряче харчування  учнів 1-11 

класів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні школи. 



Адміністрацією школи, батьківським комітетом здійснюється 

періодичний контроль за дотриманням технології приготування страв, 

якістю харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних норм.  

Забезпечення та доставка продуктів здійснюється приватним 

підприємцям Андрух У.І. відповідно до  укладеного  договору. 

Харчування організоване для учнів 1-11 класів  та для учнів групи 

продовженого дня. Учні пільгових категорій школи забезпечуються 

безкоштовним харчуванням. Якість приготування їжі постійно 

контролюється шкільною медичною сестрою Кецмур Л.В. та 

адміністрацією школи. Згідно зі встановленою формою вчасно ведуться 

бракеражні журнали сирої та готової продукції, журнал здоров’я 

працівників харчоблоку. Асортимент продукції в буфеті відповідає 

додатку 9 ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

Охорона життя і здоров'я учнів 

Одним із важливих питань освітнього процесу закладу є забезпечення 

охорони життя і здоров’я учнів, попередження нещасних випадків. З 

метою попередження дитячого травматизму в  школі спланована робота з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально – 

виховного процесу, діють програми для щорічного проведення 

інструктажів із безпеки життєдіяльності: на початку навчального року – 

вступного, первинного інструктажу в кожному кабінеті, майстернях, 

спортивному залі, цільового – на період перебування учнів на осінніх, 

зимових, весняних і літніх канікулах, позакласних та спортивних 

змаганнях. Уся документація в школі відповідає діючим нормативним 

документам. Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, 

заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки 

готовності школи 2017– 2018 навчальний рік, проведено перевірка 

контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у 

колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила 

внутрішнього розпорядку. На кожному поверсі  розташований план 

евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих;  у кожному 

навчальному кабінеті є в наявності інструкції з техніки безпеки, правил 

безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, виконання 

практичних  і лабораторних робіт. До роботи з попередження всіх видів 

дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість. На 

загальношкільній  конференції,  батьківських зборах  розглядалися 

питання профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед 

дітей.   Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки 

життєдіяльності. У школі розроблені заходи  щодо запобігання дитячого 

травматизму. Робота з попередження травматизму розглядається на 

педагогічних радах, нарадах при директору, оперативних нарадах  



 У 1-9 класах викладається курс «Основи здоров’я». Питання техніки 

безпеки обов’язково вивчаються на уроках інформатики, фізики, хімії, 

біології, фізичної культури  й трудового навчання. Проводились медичні 

огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на 

недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового 

способу життя. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, 

Місячник безпеки життєдіяльності (у вересні) «Збережи здоров’я на все 

життя», в жовтні – Тиждень пожежної безпеки, в квітні – Тиждень 

охорони життя, конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної 

безпеки, дорожнього руху, конкурс малюнків та плакатів за темою. 

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з 

профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної 

безпеки та інших видів дитячого травматизму. Проводилася і відповідна 

робота з батьками учнів на батьківських зборах та індивідуально, з питань 

травмування учнів у побуті і під час відпочинку Учні школи щорічно 

беруть  активну участь у районному фестивалі дружин юних пожежних-

рятувальників та займають призові місця.  У 2017/2018 навчальному році 

було зафіксовано 4 нещасні випадки невиробничого характеру і 1 випадок   

травмування учня під час навчально-виховного процесу.  Їх причиною є 

необачність. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я  з 

проведенням занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій із  

відпрацюванням  елементів  евакуації учнів зі школи.  

Систематично в школі проводяться заходи з питань охорони 

здоров’я, пропагування здорового способу життя, планування сім’ї, 

зміцнення репродуктивного здоров’я, охорони материнства, профілактики 

онкологічних захворювань, Дні цивільного захисту. Учні беруть участь у 

конкурсах «Молодь за здоровий спосіб життя», проводяться тренінгові 

заняття по формуванню здорового способу життя . 

 

Забезпечення навчально-методичною та довідковою літературою, 

ефективність її використання 

Забезпечення школи навчально-методичною літературою 

відбувається переважно через бюджетне фінансування. Поповнення 

підручниками здійснюється централізовано через відділ освіти шляхом 

замовлення. Облік, утримання та передача в користування учням 

здійснюється шкільною бібліотекою відповідно до нормативних 

документів. Періодично, в міру надходження, відбувається оновлення 

фонду підручників, навчальних посібників та художньо-методичної 

літератури. 

Вся робота шкільної бібліотеки спрямована на: 

- популяризацію кращих зразків української та зарубіжної літератури; 

- формування стійких читацьких інтересів, свідомої потреби в читанні; 



- виховання в учнів інформаційної культури, сталого прагнення до 

пошуку    

  інформації, добору джерел, навичок систематизації та особистої 

оцінки; 

- надання інформаційно-методичної допомоги педагогам в організації  

  навчально-виховного процесу та дозвілля учнів; 

- зміцнення та збереження книжкового фонду 

 

 

Бібліотечний фонд становить: 

 

Вид літератури Кількість 

примірників 

Відсоток 

забезпечення 

Книги, брошури, журнали 8423 91.8% 

Підручники (всього) 3271               

Для 1- 4 класів 177 80% 

Для 5- 9 класів 2208 90% 

Для 10- 11 класів 886 90% 

 

   Бібліотека школи розташована на першому поверсі основного 

навчального корпусу школи, займає кімнату площею 50 м2. В приміщенні 

бібліотеки розміщені: стіл видачі книг, стіл для занять учнів  і педагогів, 

двосторонніх (8), односторонніх (10) стелажів. Працює бібліотека 

щоденно, крім вихідних,  з 8.30-12.30 год. Умови функціонування – 

задовільні. 

Фонд розставлений в алфавітному порядку за розділами: 

- художня література; 

- світова література; 

- дитяча література. 

Окремо розміщений стелаж з енциклопедичною, словниковою та 

довідковою літературою. До всіх видань організовано відкритий доступ 

згідно Правил користування бібліотекою. 

Відповідно до річного плану роботи у серпні на педагогічній раді 

розглядалося питання “Про стан забезпечення учнів підручниками”. На 

засіданні педради розглядалися питання “Про стан роботи шкільної 

бібліотеки” Видані накази  « Про проведення тижня дитячої та юнацької 

книги», їх підсумки проведення, організацію інвентаризації бібліотечного 

фонду. Облік бібліотечного фонду ведеться в  інвентарних книгах. З 

учнями-читачами здійснюються індивідуальні та групові форми роботи. 

Проводяться бібліотечні уроки, бесіди: “Правила користування 

бібліотекою”, «Гриб-грибок стрибай у козубок»; огляд природничої 

літератури « Матері природі- увага та турбота», свято до Всеукраїнського 

Дня бібліотек, виховні заходи «Дім без книги – день без сонця»,  захист 



читацьких формулярів, огляд краєзнавчої.З педагогами школи робота 

здійснюється переважно як інформаційна, про нові надходження 

періодичної та методичної літератури.  

Кожного семестру проводяться рейди з перевірки підручників, 

бібліотекарем школи та бібліотечною комісією учнівської ради. Ведеться 

просвітницька робота по збереженню книг. 

В шкільній бібліотеці оформлені тематичні папки за напрямками.В 

наявності є постійно діючі виставки літератури. 

 

Ведення ділової документації. 

Ділова документація школи ведеться на належному рівні, відповідно 

до Інструкції із ведення ділової документації в загальноосвітніх 

навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Вся документація, згідно номенклатури 

справ,  є в наявності і зберігаються згідно правил.  

Документація  ведеться за напрямами: 

Загальна  управлінська діяльність. 

Статут  навчального закладу розроблений на підставі Типового статуту, 

відповідає  вимогам нормативно-типових актів  про освіту  й 

затверджений  начальником  відділу освіти  Долинської РДА у 2005 році; 

Концепція розвитку школи  на 2015-2018р.р. розроблена на  підставі  

сучасних  нормативно-правових актів;  робочий навчальний план складено 

на підставі  Типових  навчальних  планів, розглянуто на педагогічній раді і 

затверджено управлінням освіти; річний  плани роботи  школи  на   

навчальний рік  розглянуто на педагогічній  раді  і раді школи. Ведеться 

журнал обліку звернень і заяв громадян, журнал  вхідного й  вихідного 

листування,  контрольно-візитаційна книга.  

Кадрова  діяльність. 

Книга  наказів  із  кадрових  питань, особові справи  вчителів, форми П-2, 

книга  обліку  трудових  книжок працівників, книга  протоколів  засідання 

атестаційних  комісій  педагогічних працівників, відомості  про курсову 

перепідготовку , правила  внутрішнього  трудового розпорядку ведуться 

відповідно до чинного законодавства.  Усі  накази  й  книги  ведуться  

чітко, охайно, своєчасно. У  трудових  книжках, які ведуться у 

відповідності з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок 

працівників, є підпис  власника , ознайомленого із записами, ведуться 

записи наказів про прийняття, переміщення та звільнення працівників, 

ведуться записи про нагородження.  Атестаційні  матеріали  зберігаються  

в особових справах вчителів  і оформлені згідно з Інструкцією. Правила  

внутрішнього трудового розпорядку затверджуються  на педраді і  

узгоджуються з профкомітетом  школи, доведені до працівників школи під 

особистий підпис. 

Учнівська діяльність. 



Оформляється  така  документація : книга   обліку  й руху учнів,  

алфавітна  книга  запису  учнів, книга  обліку бланків  і  видачі свідоцтв  

про базову  середню освіту,  книга видачі атестатів  про повну  середню  

освіту, книга обліку  видачі  похвальних листів  і грамот, особові справи 

учнів 1-11 класів, табелі успішності, медичні картки учнів. 

Освітня  діяльність. 

Із документації  в школі є  книга наказів  з основної діяльності, книга  

протоколів  засідання педагогічної ради , книга  нарад при директору,  

протоколи методичної ради, книга протоколів  загальношкільної 

конференції, книга протоколів засідань ради школи, класні журнали, 

журнал ГПД, гурткової роботи, статистичні звіти, навчальні плани, книги 

внутрішнього контролю, розклад уроків, гуртків, факультативів, 

індивідуальних занять. Адміністрація школи  систематично здійснює  

контроль за станом їх ведення. 

Усі книги  поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані 

директором  школи і  скріплені  печаткою. 

Усе діловодство регламентується  Інструкцією  з ведення  ділової 

документації та номенклатурою справ. 

   

Якість внурішньошкільного контролю 

В управлінській діяльності як керівник освітнього закладу реалізую такі 

принципи: партнерства та рівності; демократизації;  системності; 

згуртованості. 

Пріоритет в управлінській діяльності надаю реалізації функцій: 

організаторсько-управлінській;  виконавчій; контрольно-оцінюваній; 

інформаційній; прогнозування й планування; соціально-психологічній. 

Система внурішньошкільного контролю постійно оновлюється й 

забезпечується документами планування роботи: річним планом, графіком 

внурішньошкільного контролю, розкладом роботи гуртків, факультативів, 

індивідуальних і додаткових занять, розкладом роботи ГПД й 

перспективним плануванням. У школі здійснюється класно – 

узагальнювальний, попереджувально–оглядовий, поточний, персональний 

і діагностичний контроль. Усі матеріали, одержані під час здійснення 

контролю висвітлюються в наказах, довідках, обговорюються на 

засіданнях педрад, методичних нарадах, нарадах при директорові.  

Перспективний план – графік контролю за станом викладання навчальних 

предметів, який передбачає фронтальну перевірку викладання наук, 

складено на період з 2013 по 2018 н. р. Схема вивчення викладання 

предметів включала ефективність проведення уроків, перевірку 

документації з предмету, навчально – методичної бази, проводилися 

контрольні зрізи знань. Усе це узагальнюється в довідках, які 

заслуховуються на засіданнях педрад, у результаті чого приймаються 



конкретні рішення. З метою  об’єктивності оцінювання роботи вчителів, а 

також надання їм методичної допомоги (особливо молодим) адміністрація 

школи залучає до відвідування уроків і їх аналізу керівників методичних 

об’єднань, вчителів – наставників, голову профспілкового комітету 

(взаємовідвідування уроків). Внутрішкільний контроль передбачає також 

перевірку позакласної роботи з предметів. Для отримання об’єктивної 

інформації стану освітнього процесу проводимо моніторингові 

дослідження навчальних досягнень учнів з предметів, результати яких 

оформляються у вигляді таблиць і підсумовуються наказами. За 

висновками аналізу прогнозуємо шляхи подолання неуспішності, 

проводиться корекційна робота з учнями з початковим рівнем знань, що 

дає можливість підвищити рівень їхніх знань.  

 Керівництво систематично здійснює контроль за своєчасністю  і 

якістю виконання навчальних програм. Це питання контролюється під час 

відвідування уроків, а також записами в класних журналах. Двічі на рік 

отримані результати узагальнюються в аналітичних наказах щодо 

виконання навчальних програм і їх практичної частини. Поряд з тим, 

систематично здійснюємо контроль за веденням шкільної документації: 

класні журнали, учнівські зошити, щоденники, особові справи. 

На постійному контролі адміністрації школи перебувають питання  

охоплення навчанням  дітей шкільного віку мікрорайону школи, 

дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм в освітньому 

процесі, медичне обслуговування, забезпечення гарячого харчування та 

підвозу учнів до школи. 

 

Фінансове забезпечення діяльності закладу 

Фінансово-господарська діяльність освітнього закладу здійснюється 

на основі його кошторису, відповідно до нормативно-інструктивних 

документів, які її регламентують. 

Джерелами формування кошторису навчального закладу є: 

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення 

предметів в обсязі Державних стандартів освіти. 

Дані кошти використовувалися для  зміцнення матеріально-

технічної бази та проведення біжучого  ремонту.  

Впродовж року за кошти обласного бюджету було завершено заміну 

вікон на енергозберігаючі, замінено двері у класних кімнатах на першому 

поверсі, обладнано внутрішні туалети, придбано комплект шкільних 

меблів для учнів 

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану 

бухгалтерію управління освіти. 

Фінансово-господарська діяльність освітнього закладу ведеться 

відповідно до Інструкції про бухгалтерський облік в бюджетних 



установах, нормативно-правових актів. Витрати бюджетних коштів 

здійснюються згідно з кошторисом.  

Облік відпрацьованого робочого часу педпрацівниками та персоналом 

ведеться відповідно до нормативів; ведеться журнал обліку заміщених та 

пропущених уроків, відсутність працівників підтверджується документом; 

в класних журналах на предметних сторінках фіксується факт заміни 

уроку.  

 

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, 

лабораторій, майстерень, спортзалу, спортмайданчика 

Впродовж навчального року велика увага приділялася покращенню 

матеріально-технічної бази школи. Усі навчальні кабінети мають 

нормативні і методичні документи з даного питання, забезпечені 

дидактичними матеріалами для виконання навчальних програм. Навчальні 

класи, кабінети достатньо забезпечені учнівськими столами, партами, 

меблями, стільцями, що  дає  можливість проводити освітній процес на 

належному рівні. Класні  кімнати  для початкових класів  обладнані   в 

основному меблями, що відповідають віковому складу учнів. Спортивний 

зал частково забезпечений обладнанням. На спортивних майданчиках 

обладнано  баскетбольний та волейбольний майданчики, поле для міні-

футболу, встановлено гімнастичні споруди.  Обладнання кабінету  

інформатики відповідає вимогам  Положення про кабінет, однак 

комп’ютерна техніка в основному вийшла з ладу. Обладнання кабінетів 

фізики, хімії, майстерні з трудового навчання, спортінвентар  відповідає 

вимогам  Типового переліку для загальноосвітніх шкіл на 70%.  В школі  є  

кабінет Захисту Вітчизни, кімната для зберігання зброї. 

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

вимагає значного покращення, а саме:  придбання  новітніх технічних 

засобів навчання, обладнання та  устаткування  для навчальних кабінетів. 

Під час літніх канікул було проведено біжучий ремонт школи 

силами обслуговуючого персоналу. 
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Протокол  

звіту директора  

Солуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   

Долинської районної ради  

17 травня 2018 року 

Присутні: 102 чол. 

 

Порядок денний: 

1. Концертна програма; виставка  учнвських робіт. 

2. Звіт директора  про підсумки та результати діяльності школи за 2017 – 

2018 н.р. 

 

 

1. Слухали: 

1. Макару В.В., директора школи, про підсумки та результати 

діяльності школи за 2017 – 2018 н.р.(виступ додається). 

Виступили:  

Стефанович О.М., голова ради школи, яка відзначила належну 

роботу дирекції школи щодо реформування освітньої галузі, матеріальну 

базу школи, високу результативність закладу з підготовки до 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, різних 

конкурсів, складання  ДПА,ЗНО, високий  рівень господарської діяльності 

і запропонува вважати роботу за 2017-2018 н.р. задовільною. 

Ухвалили: 

1. Роботу адміністрації освітнього закладу та педагогічного колективу за 

2017-2018 р. вважати задовільною. 

За – 102 

Утримались – 0 

Проти – 0  

 

Порушені проблемні питання: 

1. Забезпечення школи комп’ютерною технікою. 

2. Перекриття даху школи. 

3. Дотримання температурного режиму. 

4. Утеплення фасаду школи. 

Голова      Пенгрин З.І. 

Секретар     Григорська Л.В.  
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