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ЗВІТ
ФОФАНОВА ВАЛЕРІЯ АКИНДИНОВИЧА,
директора Кременчуцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 24 Кременчуцької міської ради

Відповідно до розпорядження
управління професійно-технічної,
загальної середньої та позашкільної освіти від 02.05.2018 № 118-од
„Про організацію звітування керівників закладів загальної середньої освіти
міста у 2018 році”, наказом Міністерства освіти і науки України від
23.03.2005 № 178, яким затверджено Положення про порядок звітування
керівників
дошкільних,
загальноосвітніх
та
професійно-технічних
навчальних закладів, п 2.2. контракту з керівником закладу загальної
середньої освіти від 31.08.2017 про свою діяльність перед педагогічним
колективом та громадськістю мною було проведено звіт 04 червня 2018 року,
основні тези якого викладено нижче.

Організація навчально- виховного процесу.
У 2017-2018н.р. методична робота в школі здійснювалась відповідно до
плану роботи департаменту освіти, міського науково-методичного центру та
плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю на 2017-2018н.р.
Методична робота в навчальному закладі спрямована на виконання
наказу
департаменту освіти від 08.09.2017 №54 о/д «Про організацію
методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів міста в 20172018н.р.», наказу по школі від 15.09.2017 №142 о/д «Про організацію
методичної роботи з педагогічними кадрами у школі в 2017-2018н.р.» та
реалізацію науково-методичної проблеми КМНМЦ «Науково-методичний
супровід упровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний
процес».
Департаментом освіти Кременчуцька ЗОШ №24 визначена як опорна
школа з проблеми формування громадянської зрілості школярів на засадах
козацької педагогіки. Тому педагогічний
колектив школи працює над
науково-методичною проблемою школи «Національно-патріотичне
виховання як засіб формування гармонійно розвиненої особистості, її
громадянської зрілості та національної самосвідомості в умовах
глобалізації світу».
Пріоритетним завданням методичної роботи стало впровадження
викладання навчальних дисциплін у основній школі ( 9 клас) за новим
Державним стандартом базової загальної середньої освіти, впровадження
Концепції національно-патріотичного виховання на уроках та позакласних
заходах, виконання завдань Концепції «Нової української школи».
У 2017-2018н.р. продовжили свою роботу 6 методичних об’єднань:
-Вчителів початкових класів та вихователів ГПД, які працювали над
проблемою: «Формування гармонійно розвиненої особистості на основі
впровадження інтерактивних методів навчання й виховання при реалізації
Державних стандартів початкової загальноосвітньої школи» (керівник
Сіроштан Олена Володимирівна, вчитель початкових класів);
-Вчителів-філологів, які працювали над проблемою:«Формування
комунікативної компетенції учнів шляхом упровадження інноваційних

методів навчання» (керівник Юрченко Наталія Валентинівна, вчитель
української мови та літератури);
-Вчителів математично—технологічних дисциплін, які працювали
над проблемою:«Формування гармонійно розвиненої особистості через
впровадження козацької педагогіки на уроках математично-технологічних
дисциплін » (керівник Царинна Людмила Миколаївна, вчитель фізики);
-Вчителів природничо-оздоровчого циклу, які працювали над
проблемою:
«Формування гармонійно розвиненої особистості на засадах
козацької педагогіки з використанням інноваційних технологій» (керівник
Шевченко Ірина Сергіївна вчитель біології);
-Вчителів суспільно-естетичних дисциплін, які працювали над
проблемою:«Удосконалення
навчально-виховного
процесу
шляхом
диференціації навчання, впровадження нових педагогічних технологій»
(керівник Зуєва Юлія Володимирівна, вчитель історії ) ;
-класних керівників, які працювали над проблемою: «Формування
системи ціннісного ставлення особистості до соціального та природного
довкілля та самої себе»
(керівник Зайцева Вікторія Олександрівна,
заступник директора з НВР).
На засіданнях методичнихоб’єднань розглядалися такі основні питання:
- аналіз роботи МО за 2016-2017н.р.;
-обговорення й затвердження плану роботи м/о на 2017-2018н.р.;
- результати ДПА та ЗНО за 2016-2017н.р.;
-опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки, програм,
вимог до планування та ведення шкільної документації;
-підготовка, проведення та результати шкільних, міських олімпіад;
-обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду вчителів;
-робота з обдарованими та невстигаючими учнями;
-організація позакласної роботи з предметів;
-підготовка та проведення ДПА, ЗНО у 2018 році.
Учителі школи активно вивчають і впроваджують перспективний
педагогічний досвід своїх колег – учителів міста, області, України.
З метою вдосконалення педагогічної майстерності вчителів у 20162017н.р. проведено засідання педагогічних рад з тем:
- «Аналіз роботи за 2016-2017 н.р. Організований початок 2017-2018
н.р.. Серпнева педагогічна конференція»;
- «Розвиток професійної компетентності вчителів у реаліях нової
української школи» ;
- «Проектні технології у виховній роботі школи»
У вересні практичним психологом Шевченко І.С. проведено
дослідження з проблем адаптаційного періоду в учнів 1-х та 5-хкласів
(довідки, психолого педагогічний консиліум).
У вересні з 11.09. по 15 09. 2017 вчителями фізкультури Лень Л.В.
Срібним С.Л., вчителем основ здоров’я Фофановом В.А., проведено
предметний тиждень фізичної культури та основ здоров’я. В рамках
даного тижня проведені заходи: «Відкриття Малих Олімпійських ігор»

(5-6 класи), Олімпійський урок «Спорт і фізичне виховання – утвердження
здорового способу життя та утвердження миру» (8 клас), Спортивні
змагання «Веселі старти» (1-4 класи), змагання з легкої атлетики, футболу,
стрітболу (7-11 класи), «День здоров’я».
З 06.11. по 10.11.2017 вчителями Івко В.В., Юрченко Н.В. проведено
тиждень української мови. З нагоди Дня української писемності та мови
організовано виставку стіннівок «Бринить, співає рідна мова, чарує, тішить і
п’янить», тематичну виставку літератури, присвячених Дню української
писемності та мови, «Слова... В вас мудрість вічна і любов жива», інтелектшоу «Ігри - патріотів», виховний захід «З історії виникнення писемності»,
директорський урок духовності «До джерел свого народу».
З 11.12. по 15.12.2017 вчителем бології, Шевченко І.С. проведено
предметний тиждень біології. Цікавими для учнів стали заходи: біологічна
естафета «Зоологічний турнір» (7 клас) шкільна акція на краще озеленення
кабінету та догляд за кімнатними рослинами (2-6 класи), вікторина "Пізнай
себе –пізнаєш світ" (8 клас) конкурс загадок та ребусів «На гостину до Флори
і Фауни» (5-11 класи).
З 15.01. по 19.01.2018 вчителями Бейкун Л.П., Кузьменко Л.А..
проведено предметний тиждень географії. Під час проведення тижня
відбулися наступні заходи: конкурс віршів, малюнків, плакатів
на
географічну тематику; розгадування кросвордів, загадок, вікторини (під час
перерв), відеоподорож « Сім чудес України» (8клас), конкурс «Географічне
лото» ( 9 класи), « Гео –ринг» ( 6 класи ).
З 29.01. по 02.02.2018 вчителями Киренко М.О., Іво В.В. проведено
предметний тиждень англійської мови. Кожен день тижня був тематично
присвячений одній з англомовних країн. Діти з задоволенням приймали
участь у таких заходах: зйомка відеоролику «What does English mean for
me?», конкурсній програмі “Who knows English Better”, позакласному західі
для учнів 1-4 класів «Magic English», конкурсі на кращий малюнок до
англійської казки, «The cultural brand» (A visit to the museum of Ukrainian
culture ), інтегрованому виховному заході з англійської мови та зарубіжної
літератури присвячений по творчості А. Екзюпері «A journey to the Stars».
З 19.02.по 23.02.2017 вчителями початкових класів Гусак А.М.,
Щуцькою Ю.В., Винник Л.Л., Сіроштан О.В., Новобранець О.М., Капинос
Г.А., вихователем ГПД
Павленко О.О.
був проведений Тиждень
початкової школи. Діяльність вчителів була спрямована на розвиток
інтересу до предметів, творчої ініціативи, логічного мислення в учнів. В
рамках тижня були проведені: фестиваль «В гостях у казки». Інсценізація
народних казок, виховна година «Що я можу розповісти ровесникам за
кордоном», «День любові, чуйності та доброти», виховна година «Велична і
свята моя ти Україно», виховна година «Рушники з бабусиної скрині»,
проекти з природознавства «Тварини – наші друзі», «Мої домашні друзі»
Вчителями української мови та літератури Юрченко Н.В., Патерилом
А.І. до Міжнародного дня рідної мови для учнів 5-11 класів організовано та
проведено мовознавчий квест «Мова – ДНК нації».

З 09.10 по 20.10.2017 у навчальному закладі вивчався стан
викладання історії, правознавства, курсу «Людина і світ».
Стан викладання історії, правознавства, курсу «Людина і світ» у
навчальному закладі відповідає Державному стандарту базової і повної
загальної середньої освіти. (довідка методиста КМНМЦ Левітіної Е.Ю., наказ
по школі від 03.11.2017р. №117о/д). Результати вивчення розглянуто на
засіданні педагогічної ради протокол від 10.01.2018р. №2.
З 06.11 по 17.11.2017 року вивчався стан викладання мистецтва та
музичного мистецтва в 5-7 класах.
Стан викладання мистецтва та музичного мистецтва у ЗОШ №24
відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти
(довідка методиста КМНЦ Доброгаєвої Т.Л., наказ по школі від 15.12.2017р.
№196 о/д). Результати вивчення розглянуто на засіданні педагогічної ради
протокол від 10.01.2018р. №2.
З 22.01 по 29.01.2018 року вивчався стан викладання географії та
економіки.
Стан викладання географії та економіки у школі вважати таким, що
відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної освіти.
(довідка методиста КМНЦ Степкової Л.І., наказ по школі від 27.02.2018р.
№42 о/д). Результати вивчення розглянуто на засіданні педагогічної ради
протокол від 29.03.2018р. №5.
З 05.02. по 16.02.2018 року вивчався стан викладання основ
здоров’я.
Стан викладання основ здоров’я у школі вважати таким, що відповідає
вимогам Державного стандарту базової та повної загальної освіти. (довідка
методиста КМНЦ Темірова В.В., наказ по школі від 27.02.2018р. №43 о/д).
Результати вивчення розглянуто на засіданні педагогічної ради протокол від
29.03.2018р. №5.
З 26.02. по 12.03.2018 року вивчався стан викладання літературного
читання в початковій школі.
Стан викладання літературного читання у початковій школі вважати
таким, що відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної
освіти. (наказ по школі від 13.03.2018р. №45 о/д). Результати вивчення
розглянуто на засіданні педагогічної ради протокол від 29.03.2018р. №5.
26 січня 2018 року в школі в рамках побудови Нової Української
Школи відбувся міський семінар для керівників методичних
об’єднань класних керівників шкіл в інноваційній формі Педагогічної
студії з циклу «Класний менеджмент у середній школі (Classroom
Management) » за інтерактивною методикою: семінар – експлікація
«Формування національної самосвідомості та правової культури учнів
засобами інтерактивного виховання».
13 лютого 2018 року в школі відбулося засідання творчої групи
вчителів образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури
ЗНЗ м.Кременчука "Роль народної творчості та декоративно-прикладного
мистецтва у естетичному розвитку учнів". Для вчителів ЗНЗ було проведено

майстер-клас учителем мистецтва ЗОШ №24 Усенко О.А. "Техніки розпису
текстильної іграшки. Розпис текстильної іграшки у вигляді сердечка".
27 квітня 2018 року на базі ЗОШ №24 відбувся семінар-практикум
шкільних бібліотекарів «Виховуємо громадянина-патріота засобами
художньої літератури». В рамках семінару Хілобок Л.П., завідуюча
бібліотекою ЗОШ №24, підготувала та провела захід "Т.Г.Шевченко славний
син України".

Робота з обдарованими дітьми
Особливу увагу звернено на організацію роботи з обдарованими учнями.
Питання роботи з обдарованими дітьми і здібними дітьми постійно в полі
зору адміністрації школи, педагогічного колективу.
З 15.03 по 24.03.2018 учень 9 класу Жуков Єгор та учень 8 класу
Кочетов Денис взяли участь у навчально-тренувальних зборах з питань
підготовки учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики( вчитель
Царинна Л.М.).
З 10.10. по 21 10.2017 р. проведено І (шкільний) етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін (184 учні брали участь). З них 36
учнів взяли участь у ІІ (міському) етапі учнівських олімпіад з бахових
дисциплін.
Переможці та призери ІІ (міського) етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін:
Предмет
ІТ

Клас Місце
ПІП учня
9
3
Петренко Катерина
6-Б
2
Кулішова Дар’я
Математика
7
1
Осика Діана
11
3
Колотій Аліса
8
2
Кочентов Денис
Історія
9
2
Коваль Ірина
Трудове навчання 9
2
Усенко Марина
9
2
Остапенко Анастасія
Право
11
3
Колотій Аліса
Астрономія
11
2
Колотій Аліса
Економіка
11
3
Колотій Аліса
Географія
9
3
Коваль Ірина
7
1
Осика Діана
9
2
Жуков Єгор
Фізика
11
2
Колотій Аліса
9
3
Кочетов Денис
Англійська мова
9
3
Коваль Ірина
Українська мова
7
3
Ядрич Катерина
9
2
Остапенко Анастасія

Вчитель
Радочина А. М.
Зайцева В. О.
Царинна Л.М.
Зайцева В.О.
Зуєва Ю. В.
Зуєва Ю. В.
Усенко О.А.
Кузьменко Л.А.
Кузьменко Л.А.
Царинна Л. М.
Царинна Л. М.
Кузьменко Л.А.
Царинна Л. М.
Царинна Л. М.
Царинна Л. М.
Царинна Л. М.
Кирпенко М.О.
Юрченко Н.В.
Юрченко Н.В.

26 грудня учениця 9 класу Коваль Ірина зайняла ІІ місце в конкурсізахисті наукових робіт МАН - секція української літератури (вчитель
Юрченко Н.В.).
Учні школи протягом навчального року були активними учасниками
різноманітних конкурсів:
-Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Брали участь - 79 учнів.
Відмінний результат - 11 учнів:
- Пасько А. (2 клас, вчитель Новобранець О.М.), Сіренко О., Дяченко Д.( 2
клас, вчитель Капинос Г.А.);
- Гаранжа В.,Терещенко Павло, Терещенко Платон, Білоцерківець К.,
Питульок К., (3 клас, вчитель Гусак А.М.), Щербуха О., (3 клас, вчитель
Щуцька Ю.В.);
- Терещук Д., (6 клас), Остапенко А. (9 клас) вчитель Зайцева В.О.;
Добрий результат – 44 учні.
-Всеукраїнська мовознавча гра «Соняшник»
Брали участь - 42 учнів.
Дипломи ІІ ступеня Всеукраїнського рівня
Книш Єлизавета, 5 клас, Кочетов Денис, 8 клас (вчитель Юрченко Н.В.).
Дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня
Колесникова В., Леонтовіч К. (5 клас), Терещенко А., Пилипенко М. (6 клас)
Пшіннік В., Ребрик А., (7 клас), Налівкін Р. ( 8 клас), Івко О. (9 клас) вчитель Юрченко Н.В..
Дипломи Регіонального рівня:
І ступеня – 5 учнів, ІІ ступеня – 7 учнів, ІІІ ступеня – 6 учнів.
Дипломи переможця початкової школи
Юрченко Марія, Кирпенко Ігор, Капинос Ростислав 3 клас, (вчитель Гусак
А.М.), Радочина Анастасія, 4 клас (вчитель Винник Л.Л.).
-Всеукраїнська гра «Puzzle» ( англійська мова)
Брали участь-15 учнів.
Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня:
Остапенко Анастасія, 9 клас, вчитель Івко В.В.
Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня:
Івко Олександр, 9 клас, вчитель Кирпенко М.О.
Дипломи І ступеня регіонального рівня
Терещук Данило, 6 клас, вчитель Івко В.В.
Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня
Марченко Назар, 5 клас, Коваль Ірина, 9 клас, вчитель Кирпенко М.О.
Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня
Каплін Олександр, 5 клас, Лазоренко Дар’я, 8 клас, вчитель Кирпенко М.О.

-Міжнародний конкурс з інформатики «Бебрас-2017»
Брали участь - 31 учень.
Сертифікати з відмінним результатом -4 учні.
Радочина Анастасія, 4 клас, Тобольченко Антон, 3 клас, Коваль Ірина, 9 клас
(вчитель Радочина А.М.)
Сертифікати з добрим результатом - 14 учнів.
-Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»
Брали участь – 11 учнів.
Відмінний результат – Комаревцев П., Осика Д. (7 клас)
Результат добре – Сімченко В. (7 клас), Кочетов Д. (8 клас) - вчитель
Царинна Л.М.);
-Природознавча гра «Геліантус»
Брали участь - 11 учнів.
Диплом І ступеня : Коваль Ірина, 9 клас.
Диплом ІІ ступеня : Кузбменок Марія, 9 клас, Манія Ірма, 9 клас.
Диплом ІІІ ступеня : Хорунжа Юлія, 8 клас.
Грамота з хімії : Бейкун Діана ,6 клас.
Грамота з географії : Кочетов Денис, 8 клас.
Грамота з фізики: Усенко Марина, 9 клас.
Переможець в початковій школі : Радочина Анастасія, 4 клас.
-Всеукраїнська гра «Колосок»
Брали участь – 64 учні.
«Золотий колосок» - 29 учні;
«Срібний колосок фізика» - 12 учнів;
«Срібний колосок біологія, природознавство» - 14 учнів;
«Срібний колосок хімія, природознавство» - 14 учнів.
За високі досягнення у навчанні у 2017-2018н.р. похвальними листами
нагороджено 30 учнів.
5 учнів 11 класу нагороджені Похвальними грамотами «За особливі
досягнення у навчанні».

Атестація педагогічних працівників
Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації
педагогічних працівників.
Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників у
2017-2018н.р. вивчалися система та досвід роботи вчителів. За наслідками
вивчення атестацію пройшли
вчителі: Зуєва Ю.В., вчитель історії,
(підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»),

Кузьменко Л. А., вчитель історії, (підтверджено раніше встановлену
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно
педагогічне звання «старший учитель»),
Кирпенко М. О., вчитель
англійської мови (підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання
«старший учитель»), Юрченко Н.В., вчитель української мови та літератури
(встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»),
Радочина А.М., вчитель інформатики (встановлено кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії»), Івко В. В., вчитель англійської (встановлено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»), Усенко О.А., вчитель
трудового навчання ( встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
другої категорії»), Лень Л. В., вчитель фізичної культури (встановити
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»), Хілобок Л.П.,
завідуючий бібліотеки (підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії»).

Медико-педагогічний контроль
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід`ємна
частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у
загальноосвітньому навчальному закладі, що включає заходи, спрямовані на
оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури. Він входить до
обов’язкових функцій педагогічних працівників навчального закладу і
відбувається відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674
«Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням
учнів».
Розподіл учнів на медичні групи
у 2017-2018н.р. здійснювався
відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках
фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони
здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №
518/674. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної груп
відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках
фізичної культури затверджено наказом по школі від 21.09.2017 р. №148 о/д.
Нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу в 20172018н.р. не сталося.
У 2017-2018н.р. організовано індивідуальне навчання для учнів:
Беркуцького Богдана Євгенійовича – 8 клас (наказ по школі від 28.08.2017р.
№117о/д),
Голубєва Єгора Максимовича – 3-Б клас (наказ по школі від 28.08.2017р.
№116о/д),

Романова Дениса Івановича – 4 клас (наказ по школі від 28.08.2017р.
№118о/д),
Глушко Яна Сергіївна – 1 клас (наказ по школі від 18.10.2017р. №162 о/д),
Цесарський Руслан Олександрович – 7 клас (наказ по школі від 15.01.2018р.
№15о/д).

Організація харчування учнів
Однією з умов збереження здоров’я дітей є організація повноцінного
харчування.
Гарячим харчуванням охоплено 318 учнів (86%). З них: 165 учнів
початкових класів, 30 учнів групи продовженого дня, 10 учнів пільгових
категорій, 16 учнів, батьки яких є учасниками бойових дій, 98 учні 5-11
класів.
З метою збереження здоров’я дітей та на підставі заяв батьків дієтичним
харчуванням охоплено у 2017-2018н.р. 8 учнів.
Їдальня школи забезпечена необхідним інвентарем, достатньою
кількістю посуду, миючих та дезінфікуючих засобів. Санітарно-гігієнічний
стан задовільний. Продовольча сировина, продукти харчування
сертифіковані, відповідають санітарним нормам. Асортимент страв
відповідає віковим особливостям та фізіологічним потребам дітей в харчових
продуктах, молокопродуктах, вітамінах.
Питання про організацію харчування розглядалося на нарадах при
директорові,
на засіданнях педагогічної ради та загальношкільних
батьківських зборах.
До контролю за організацією гарячого харчування у школі залучається
батьківська громадськість.
Протягом навчального року постійно проводилася роз’яснювальна
робота серед батьків і учнів про роль і значення гарячого харчування для
стану здоров’я дітей, їх працездатності та забезпечення успішності.

Навчальні кабінети
Кожен навчальний кабінет має паспорт, у якому відображені загальні
санітарно-гігієнічні умови приміщення, організація робочих місць, режим
роботи, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий
матеріал, наочні посібники та технічне обладнання, постійні й змінні
експозиції. У кабінетах систематизовано навчально-методичне забезпечення.
Усі кабінети, де проводяться навчальні заняття, відповідають Положенню
про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене
наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., Державним санітарним
правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом

МОН України від 05.06.2001 р. за № 1/12-1459. У них створені необхідні
умови для занять. В наявності аптечки.
Матеріально-технічну базу в 2017-2018н.р. покращено за рахунок
придбання нових дошок у кабінет 3-Б класу (кл. керівник Щуцька Ю.В.) та
кабінет 1 класу (кл.керівник Сіроштан О.В.), жалюзі в актовий зал.
Виконано ремонтні роботи щодо заміни покриття даху спортивної зали,
майстерень.
Зроблено ремонт підлоги в кабінетах фізики, біології,
інформатики , учительській.

Кадрове забезпечення
У 2017-2018н.р. навчально-виховний процес забезпечували 24
педагогічних працівників. Школа укомплектована педагогічними кадрами на
100%.
Якісний склад педагогічних працівників у 2017-2018 н.р. становить:
з вищою спеціальною освітою – 20 педагоги,
з них за рівнем кваліфікації :
- спеціаліст вищої категорії - 11;
- спеціаліст І категорії – 5;
- спеціаліст ІІ категорії – 1;
- спеціаліст – 3;
з неповною вищою спеціальною освітою – 4 педагоги.
Мають педагогічні звання:
«учитель-методист» - 2
«старший учитель» - 9
«старший вихователь» -1

Позаурочна навчально-виховна робота
Виховну роботу в школі протягом 2017-2018 навчального року було
організовано відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 111 класів», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на
2015-2020 роки, плану роботи школи, плану виховної роботи школи на 20172018 н.р. Аналіз виховної роботи складено за напрямками виховної роботи
школи: штабу профілактики правопорушень, правоосвітньої роботи, роботи з
батьками, МО класних керівників, роботи гуртків, участі у міських заходах,
організації та проведення позаурочних виховних заходів.
Педагогічний колектив школи працює над проблемою: «Національнопатріотичне виховання як засіб формування гармонійно розвиненої
особистості, її громадянської зрілості та національної свідомості в умовах
глобалізації світу».

Виконуючи
основні
завдання
виховання учнів у школі
використовуються різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі
справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси,
огляди, акції, виставки, проекти, диспути тощо.
Протягом 2017-2018 н.р проведено 4 засідання МО класних керівників
30.08.2017, протокол № 1 з теми «Методичні рекомендації щодо організації
роботи класного керівника у 2017-2018 н.р.», 02.11.2017 протокол № 2 з
теми «Формування в школярів ціннісного ставлення до історичних,
культурних і духовних надбань рідного краю у виховному процесі школи»,
11.01.2018 протокол № 3 з теми «Використання інноваційних технологій в
проведенні позакласної роботи», 16.05.2018
протокол № 4 з теми
«Формування у школярів громадянської активності».
Питання виховної роботи у школі постійно розглядаються на
педагогічних радах, нарадах за участю директора: про результати участі
учнів у виховних заходах міського рівня, працевлаштування учнів 9,11 класів
2016-2017 н.р., про підсумки оздоровлення учнів у таборі відпочинку з
денним перебуванням «Джерельце», підсумки правовиховної роботи,
організація виховної роботи на 2017-2018 н.р., проведення свята «Перший
дзвоник» та першого уроку (протокол засідання педагогічної ради від
30.08.2017 № 1); організація роботи щодо попередження правопорушень у
2017-2018 н.р. (протокол наради за участю директора від 08.09.2017 № 1);
про Програму «Основні орієнтири виховання учнівської молоді до 2020
року», про протидію торгівлі людьми (протокол наради за участю директора
від 02.10.2017 № 2); про Місячник правовиховної роботи та пропаганди
правових знань, про тиждень правознавства; про організацію та проведення
Новорічних ранків для учнів школи (протокол наради за участю директора
від 25.12.2017 № 4,)про оздоровлення учнів у пришкільних оздоровчих
таборах, про проведення свята Останнього дзвоника (протокол засідання
педагогічної ради від 30.03.2018 № 4),
Методоб’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою
роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога,
стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів
збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи,
формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.
Стратегія виховної роботи МО класних керівників нашої школи – це
формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою
самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйняттям і
почуттям відповідальності за долю України, її народу і всього людства.
У 2017-2018 навчальному році МО працює над проектом «Творча
особистість». Провідна ідея проекту - формування творчої креативної
особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції,
самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу,
поважає людську гідність та індивідуальність, здатна до успішної
самореалізації у сучасному житті.

Пріоритетні напрямки проекту:
- Творимо Всесвіт у собі (розвиток ціннісного ставлення до себе);
- Шукаємо гармонію зі світом (розвиток ціннісного ставлення до сім’ї,
родини, людей);
- Виховуємо себе як частину суспільства ( розвиток ціннісного ставлення
до суспільства та держави);
- Удосконалюємо себе щодня (розвиток ціннісного ставлення до праці);
- Гармонія душі та тіла (розвиток ціннісного ставлення до культури та
мистецтва);
- Я – частинка природи (розвиток ціннісного ставлення до природи).
Виховна система охоплює весь педагогічний процес, інтегрує учбові
заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність та спілкування.
Виховна система школи – це спосіб життя шкільного колективу.
Протягом 2017-2018 н.р. у школі проведено загальношкільні виховні
заходи:
свято Першого Дзвоника (01.09.), святковий концерт для ветеранів
мікрорайону з нагоди святкування Дня міста (26.09.), загальношкільний захід
до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру(28.09), до Дня захисника України Дня
Українського козацтва Посвята у козачата та козаки (13.10), «Фестиваль
патріотичної козацької пісні»(13.10.), директорський урок до Дня української
писемності та мови, місячник правової культури та пропаганди правових
знань (06-30.11.), Міжнародний день толерантності (акція «Рукостискання»
(16.11.), Декада профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу (27.11-01.12.),
загальношкільна акція «16 днів проти насилля» (25.11-10.12), лінійка-реквієм
до Дня пам'яті жертв Голодоморів (1-11 класи 24.11), фестиваль колядок та
щедрівок (28.12), до Дня Соборності України флешмоб «Єдина Україна»
(22.01), захід «Герої Крут для нащадків взірець» (26.01), День пам’яті
«Небесної сотні» (21.02), шкільна акція «Хвиля доброти» (17.02),
Шевченківські дні (09.03,12.03,13.03), виховний захід «Чорнобиль – наш біль
та смуток»(26.04), конкурс «Панянка року» (19.04), до Дня ЗСУ свято
«Козачок року», «Козак року», флешмоб «Дякую за Вашу службу!»,
фестиваль козацької пісні (06.12) , день здоров’я «Козацькі розваги» (07.09),
свято Останнього дзвоника (25.05) та відкриті виховні заходи: «Свято
осені»(10.10, 3 класи), спортивно-родинне свято «Тато, мамо, я – спортивна
сім’я» (08.09, 1 клас), захід «100 років боротьби: Українська революція» (911кл., 23.10), «З рідним словом міцніє держава» (до дня української мови та
писемності) (09.11.,5-7 класи), «Талант і праця» (28.11.,9-11 класи),
«Зимонька іде, свята нам несе» (11.12, 4 клас), «Стрітення» (1-4 класи), День
Землі (1-4кл., 22.04), День пам’яті «Небесної сотні» 5-8 класи (21.02),
патріотичний флешмоб до Дня вишиванки (17.05).

Особливо слід відзначити цикл уроків патріотизму та духовності
директора школи Фофанова В.А. Уроки були спрямовані на виховання у
молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення
державності, активної громадянської позиції, гордості за свою державу та
народ, формування національної свідомості школярів з осмисленою
патріотичною позицією, а також розвиток творчості дитини та особистісного
потенціалу.
Учні школи брали активну участь у міських заходах, конкурсах та
змаганнях, а саме: військово-спортивній грі «Патріот» (наказ від 08.09.2017
№ 133-од), міських конкурсах малюнків «Професія моєї мрії», «Права
дитини», легкоатлетичній естафеті "Я люблю Кременчук", присвяченій Дню
міста(наказ від 22.09.2016 № 149-од), змаганнях з легкої атлетики (наказ від
10.10.2017 № 156-од), змаганнях з настільного тенісу (наказ від 10.11.2017
від 182-од), змаганнях з шахів (наказ від 18.10.2017 № 161-од), змаганнях з
городкового спорту (наказ від 19.09.2017 №145-од), міському Фестивалі
патріотичної пісні (наказ від 06.11.2017 № 175-од), майстер-класі «Молодь
обирає здоров’я» (наказ від 21.01.2018 №22-од, наказ від 15.02.2018 №26-од),
огляді художньої самодіяльності «Зірковий небосхил Кременчука» (наказ від
15.02.2018 № 27-од), турнірі з боулінгу (наказ від 23.02.2018 № 36-од),
Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») (наказ від
11.10.2017 № 158-од), акції «Запали свічку» присвяченої вшануванню жертв
Голодомору, конкурсі - виставці «Збережи ялинку», конкурсі «Новорічний
вернісаж, благодійній акції "Святий Миколай - дітям", асамблеї юних
дипломатів (наказ від 23.04.2018 №68-од), зональному етапі змагань
Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних (24.04), конкурсі
екологічних агітбригад (наказ від 20.03.2018 № 50-од), екологічних
конкурсах: «Великодня радість», «Галерея кімнатних рослин», «Зоологічна
галерея», «Мій рідний край», «Юний дослідник», «Людина і ліс», «Мій
рідний край, моя земля», «Малі річки Полтавщини», «Природа і люди», святі
"Весну зустрічаємо. Масляна", акції «Зелена толока», у заходах присвячених
Дню пам'яті та примирення.
З метою виховання ціннісного ставлення до себе, безпеки
життєдіяльності протягом року класними керівниками проведено виховні
години, години спілкування, а саме: "Безпека життя", "Хочу бути здоровим",
"Моя безпека в моїх руках", «Безпечний Інтернет», «Поважай себе та
кожного» (5 клас); "Дисципліна і культура", "Ми проти насильства" (6-А
клас); "Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди", "Що я
маю знати, щоб зберегти своє здоров'я", "Здоров'я і шкідливі звички", «Вчи
та поважай правила дорожнього руху», «Розумне дозвілля», «Культура та
повага до людей і до себе», «Добро і зло: дві паралелі» (6-Б клас); "Сучасні
діти - які вони", «Мовний етикет учня», «Дружно ми живемо, колектив свій
бережемо», «Ціна людського життя» (7 клас); "Вміння бути самім собою",
"Краща в світі мета - стати хорошою людиною", "Здоров'я - понад усе
(профілактика шкідливих звичок, СНІДу), "Колектив починається з мене" (8
клас), «Профілактика насильства, жорстокості, формування безпечного

освітнього середовища у школі», «Емоції та конфлікти в житті дитини»,
«Комп’ютер – допомога чи зло?», «Режим дня підлітка», «Будь добрим і
милосердним», «Краса і здоров’я», «Поважай себе та інших» (9 клас);
"Вільний час - простір для розвитку здібностей", "Позитив та негатив
спілкування у "чаті", "СНІД - це стосується кожного", «Хочеш бути сучасним
– будь здоровим» (11 клас).
Для усвідомлення цінностей соціального спілкування, сформованості
соціально-комунікативних компетенцій (ціннісне ставлення до сім'ї, родини,
людей) було проведено виховні години, години спілкування, а саме:
"Боремося з агресією", "Корабель" (згуртування колективу", "Доброта
найвища цінність", "Чи знаєш що таке насилля", "Як будувати стосунки з
іншими. Дружба" (5 клас); "Сім'я, родина - школа душевності і чуйності"?
"Вічне слово", "Абетка права" (6-А клас); "Культура мовлення", "Ввічливість
- окраса людської душі", "Поведінка у громадському транспорті", "Пам'ятай
про права, але не забувай про обов'язок", "Добро - це коло, всередині якого є
краса" (6-Б клас); "Закони Козацької республіки" , "Що посієш - те пожнеш",
"Повага до рідної мами", "Ми проти насильства у сім'ї", "Люди з
обмеженими фізичними можливостями", "Ми будуємо свій колектив" (7
клас); "Я, родина, Україна", "Батьки і діти", "За кожним чемпіоном стоїть
сильна мама", "Байдужість не пробачається", " Права дітей знати й захищати.
Ми - проти насильства" (8 клас); "Цінності моєї родини", "Культура
користування мобільним зв'язком" (9 клас); "Свобода та людська гідність базові цінності особистості", "Герої для нас як приклад" (11 клас).
З метою сформованості потреби у праці, готовності до професійного
самовизначення (ціннісне ставлення до праці) класними керівниками було
проведено виховні години, години спілкування: "Професії мого роду", акція
"Книга скаржиться! Книга дякує!"(5 клас), "Професії від "А" до "Я" (6-А
клас); "Презентація професій" (8 клас); "Моя майбутня професія" (9 клас),
«Твоє майбутнє – в твоїх руках» (11 клас).
Для сформованості екологічної культури особистості (ціннісне
ставлення до природи) було проведено виховні години, години спілкування:
"Екологічний дивосвіт" (5 клас); "Екологія природи - екологія душі",
екскурсія "Осінь пензлика взяла...", гра-естафета "Флора і фауна нашого
краю" (7 клас); "Заглянь у природу"(8 клас); "Вони з Червоної книги",
"Рослини у творах мистецтва", "Екологічний КВК" (9 клас); "Ландшафтні
перлини країни", "Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії", «Парки
легені міст і сіл» (11 клас). Також слід зазначити, що протягом року постійно
проводились екологічні акції «Чисте подвір’я», «Збережемо довкілля», в
рамках проведення двомісячника та тримісячника чистоти і порядку (наказ
від 31.08.2017 № 108-од, від 20.02.2018 № 34-од).
З метою виховання ціннісного ставлення до культури і мистецтва
класними керівниками протягом року було проведено виховні години,
години спілкування, а саме: "Сила слова" (6-А клас); конкурс знавців міста,
"Музична спадщина рідного краю" (6-Б клас); "Пишаюсь рідним містом",
"Історія українського рушника" (7 клас); "І рушник вишиваний на щастя, на

долю дала...", «Вишиванка оберіг української душі» (8 клас); "Українська
народна іграшка" (9клас); "Видатні українські діячі культури і мистецтва
рідного краю", «Історія Кременчука» (11 клас).
З метою виховання національної свідомості, потреби у збереженні та
примноженні духовного й матеріального багатства українського народу
(ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави) класними
керівниками було проведено виховні години, години спілкування, а саме:
"Україна - шлях до Незалежності", "Козацькі розваги" (до Дня Захисника
України), урок-реквієм "Трагедія Бабиного Яру", "До дня пам'яті жертв
Голодомору", "Я громадянин світу" (6-А клас); "Від проголошення
Незалежності до нової України", "Свято Покрови" (6-Б клас); "Від
проголошення Незалежності до нової України", "Сторінки історії" (до Дня
українського козацтва), "З рідним словом міцніє держава", "Хто вижив, той
вже не забуде страшного слова - геноцид" (5 клас); "Україна - це ми", "День
пам'яті жертв Бабиного Яру", "Знати і поважати символи держави", "Історія
українського козацтва", "Визволення України від німецько-фашистських
загарбників", "Сторінками історії - Запорізька Січ" (7 клас); "Від
проголошення Незалежності до нової України", "Справжні чоловіки - хто
вони?" (до Дня Збройних сил України) (8 клас); "Я любив вас усіх та
найбільше любив Україну", "Громадянське суспільство - гарантія
дотримання прав людини", «Я пишаюсь тим, що я українець!» (9 клас); "Від
проголошення Незалежності до нової України", "Свято Покрови Пресвятої
Богородиці", "Визволена Україна" (до річниці визволення України від
німецько-фашистських загарбників), "Краса і велич українського народу",
«Молюсь за тебе, Україно», «»Скорботна свічка пам’яті святої» (11 клас).
Класними керівниками 1-11 класів систематично проводиться робота з
охорони праці з учнями: ведуться журнали інструктажів з учнями класу,
сторінки класного журналу з інструктажів з безпеки життєдіяльності.
Протягом 2017-2018 н.р. класними керівниками було проведено всі
заплановані інструктажі з учнями, відповідно до розпоряджень адміністрації.
Організовано пройшов у школі Місячник правовиховної роботи, декада
профілактики наркоманії та СНІДу, акція «16 днів проти насилля». Протягом
місячника правової культури та пропаганди правових знань проведено:
лекторій для учнів 9-11 класів «Гендерна рівність»(19.11.), відеолекторій
"Права людини" (23.11.), правовий брейн-ринг "Правові орієнтири"
(25.11.,11 клас), конкурс малюнків «Права дитини в малюнках» (1-5 кл.),
конкурс стіннівок (6-11 класи), рейд «Сім’я»(відвідування родин учнів
пільгових та особливих категорій), виховні години та бесіди з правовиховної
тематики. Питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх
розглядається на засіданнях Штабу профілактики правопорушень(протокол
№ 1 від 25.09.2017, протокол № 2 від 31.10.2017, протокол № 3 від
06.02.2018, протокол № 4 від 21.05.2018).
Станом на 01.05.2018 року на шкільному обліку перебуває 3 сім’ї, які
потребують особливої уваги, в них 6 учнів: Гудименко Олексій (1 кл.,
класний керівник Сіроштан О.В.), Косяк Денис (2-Б, класний керівник

Капинос Г.А.), Косяк Дар’я (7кл., класний керівник Юрченко Н.В.),
Цесарська Вікторія (6-Б, класний керівник Івко В.В.), Цесарська Євгенія (7
кл., класний керівник Юрченко Н.В.), Цесарський Роман (7кл., класний
керівник Юрченко Н.В.
На кожного учня даної категорії класний керівник веде журнал обліку
індивідуальних бесід, з дітьми постійно працює практичний психолог. Класні
керівники вивчають інтереси, здібності, нахили учнів особливих категорій і
залучають їх до роботи в гуртках, спортивних секціях як у школі, так і в
позашкільних закладах.
На даний час у школі навчаються: двоє дітей позбавлених
батьківського піклування. Відповідно до наказу МОН «Про додаткові заходи
щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від
04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних
інтересів дітей» діти особливих категорій у повному обсязі забезпечені
спортивним одягом та безкоштовним харчуванням, всі учні мають Єдиний
квиток та забезпечені підручниками.
В школі працюють гуртки: військово-патріотичний «Меморіал»
(керівник Кузьменко Л.А.), вокальний «Україночка» (керівник Потопольська
Є.Г.), спортивний гурток ТАЕКВОН-ДО (керівник Коновалов А.А.),
психологічний гурток «Життєвий вибір» (керівник Шевченко І.С.). З метою
всебічного розвитку учні школи відвідують різноманітні гуртки: станом на
16.11.2017 року 153 учні відвідують гуртки різного спрямування, що складає
42% від загальної кількості учнів, з них шкільні гуртки: 41 учень,
позашкільні гуртки 112 учнів (довідка про стан охоплення учнів
позашкільної освітою від 22.11.2017).
Активно та результативно працювала у 2017-2018 н.р практичний
психолог школи Шевченко І.С. Іриною Сергіївною проводились заняття з
обдарованими учнями, зустрічі з учнями, батьками, тестування, тренінги,
заняття з учнями девіантної поведінки, надавались консультації батькам,
вчителям та учням (індивідуальні консультації – 81, групові консультації –
16). Активно працює психологічний гурток для старшокласників "Життєвий
вибір". Шевченко І.С. протягом навчального року проведено: батьківський
лекторій по адаптації шестирічок, заняття по адаптації п'ятикласників, ,
заняття "Способи подолання конфліктів" (6 клас), заняття по профорієнтації
(9 клас), заняття "Психологічні перлини" (1 класи), заняття на розвиток
комунікативних
здібностей
(2-4
класи),
загальношкільна
акція
"Рукостискання" до Міжнародного дня Толерантності, акції 16 днів проти
насильства, світове кафе «Насильство – це реальність чи перебільшення?» (711кл.), виховні години "Збереження репродуктивного здоров я" (8-9 класи),
заняття з елементами тренінгу "Життя - найвища цінність"(9-11 класи).
Одним з основних напрямків роботи школи є формування навичок
безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Із цією метою
в школі проведено місячник безпеки дорожнього руху, місячник пожежної
безпеки. Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя.
Розроблено та впроваджується в дію план заходів, спрямованих на

пропаганду здорового способу життя, недопущення пропаганди шкідливих
звичок, насильства та жорстокості, створено наркологічний пост (наказ від
18.08.2017 № 107-од). Були проведені конкурси газет, інформаційних
дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп наркотик», участь учнів у
міський Спартакіаді школярів (наказ від 15.09.2017 № 139-од). Стали
традиційними анкетування учнів 6-9 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до
Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, відеолекторій для учнів 7,9 класів до
всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (01.12.2017), лекції про здоровий
спосіб життя та інше.
Робота з батьками протягом 2017-2018 н.р. була спрямована на
створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Систематично
проводяться загальношкільні конференції (07.09.2017, протокол № 1,
04.06.2018 протокол № 2), засідання загальношкільного батьківського
комітету та класні батьківські збори, де вирішуються актуальні проблеми
закладу. На батьківських зборах розглядаються питання: «Організація НВП у
школі, «Організація гарячого харчування, «Поведінка учнів у школі і вдома»
,«Батьки – головні вихователі», «Відповідальність батьків за виховання
дітей», «Школа та сім’я», «Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та
іншими дорослими», «Особливості підлітково – юнацького віку», «Роль
батьків у дітей і профілактиці алкоголізму та наркоманії серед підлітків" та
інші, вирішуються питання режиму дня школяра, дозвілля
дітей у
позаурочний час.
З метою активізації роботи з батьками у школі проходять засідання
психолого-педагогічного всеобучу для батьків «Школа батьківської
відповідальності». Протягом навчального року проведено 6 засіданнь з тем:
«Шкільні труднощі – як з ними впоратись» (вересень), «Адаптаційні процеси
п’ятикласників» (жовтень), «Психологічні особливості розвитку дитини у
підлітковому віці. Вплив ЗМІ.» (грудень), "Щирі способи вираження любові
до
дитини.
Батьківський
приклад."
(січень),
"Безконфліктна
дисциплінованість в житті дитини. Емоції у родинному житті"(лютий),
"Вибір професії. Батьківська допомога" (березень).
Важливу
роль
у
вихованні
громадсько-активної
і
конкурентоспроможної особистості займає учнівське врядування. У школі
створено дитячу організацію "Козацька республіка". Протягом 2017-2018 н.р.
члени учнівського врядування під керівництвом педагога-організатора
Бейкун Л.П. були активними учасниками різноманітних міських конкурсів,
акцій (конкурс малюнків «Професія моєї мрії», «Права дитини», акції
«Запали свічку» присвяченої вшануванню жертв Голодомору, конкурсі виставці «Збережи ялинку», конкурсі «Зимові фантазії», благодійній акції
"Святий Миколай - дітям", асамблеї юних дипломатів «Діти України
виступають за мир», Великій Асамблеї до 15-річчя "Армії Добра"). Значно
покращилась робота активу Козацької республіки щодо оформлення стенду
"Сьогодення шкільної родини"(голос Козацької ради), систематично
оновлюються матеріали, відомості про визначні та знаменні дати, оновлено
стенд «Знання це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього» (відмінники

навчання). Систематично проводились засідання «Школи лідера», «Школи
волонтера»(2 рази на семестр), "Ради Козацької республіки".
Протягом 2017-2018 н.р. належним чином здійснювався облік дітей
шкільного віку по мікрорайону школи, облік працевлаштування випускників
9 та 11 класів, проводились рейди «Сім'я», «Урок».
У 2017-2018 н.р.
працював
пришкільний оздоровчий табір
«Джерельце», в якому оздоровилось 69 учнів, з них безкоштовно - 11 учнів,
50% оплати – 15 учнів.

Охорона праці
Відповідно до плану роботи школи з метою забезпечення здоров’я
учасників навчально-виховного процесу з 07 по 30 вересня 2017 року було
проведено місячник безпеки дорожнього руху, рейд «Увага! Діти на дорозі!.
Під час проведення місячника було проведено: інструктажі з безпеки
дорожнього руху серед учнів 1-11 класів, виховні години «Увага, діти на
дорозі!», практичні заняття для початкової школи „Знання правил
дорожнього руху”, бесіди з безпеки руху, за участю представників ДАІ,
вікторина на знання правил дорожнього руху, конкурси малюнків та
стіннівок «Безпека руху – це життя». Організовано пройшов місячник з
охорони праці з 02-30.04.2018 (наказ від 03.04.2017 № 58-од). В рамках
проведення місячника було проведено приведення приміщень, будівель,
технічних споруд і прилеглої території у відповідності до вимог промислової
санітарії, електро - та пожежної безпеки, поновлення куточків (стендів,
знаків) з техніки безпеки, правил дорожнього руху, пожежної безпеки;
переглянуто інструкції з охорони праці для працівників, інструкції з охорони
праці і пожежної безпеки для кабінетів, майстерень, лабораторій (у
відповідності до Правил безпеки для цих кабінетів, тощо); розроблено
методичні матеріали для проведення бесід (лекцій) щодо попередження
нещасних випадків у побуті, зокрема безпеки руху, пожежної безпеки,
безпеки на залізничному транспорті та водних об'єктах, а також формування
в учасників навчально-виховного процесу здорового способу життя,
негативного ставлення до вживання алкоголю та наркотиків.
Відповідно до плану внутрішньошкільного контролю протягом 20172018 н.р. систематично перевірявся стан охорони праці, техніки безпеки,
дотримання норм
ДСанПіН
(Довідка про організацію медичного
обслуговування учнів та ведення їх диспансерного обліку (18.09.2017,
05.02.2018); Довідка щодо контролю ведення журналів з ТБ (04.10.2017,
29.01.2018); Довідка про перевірку інструкцій та ведення журналів реєстрації
інструктажів з питань охорони праці для учнів (березень 2017).
В результаті систематичних перевірок було встановлено:
Навчальні класи і кабінети обладнані меблями згідно з діючими
нормативними документами. Їх розміщення у класній кімнаті відповідає
нормам. Меблі підібрані відповідно до зросту дітей.

У школі дотримується тепловий режим : температура в класних
кімнатах складає 18-22 градусів.
З метою охорони здоров'я учнів, дотримання правил техніки безпеки,
виробничої санітарії під час навчально - виховного процесу, відповідно до
наказів по школі « Про організацію роботи з охорони праці» від 08.08.2017 №
98-од; « Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників
НВП» від 08.08.2017 № 94-од, плану роботи школи, плану внутрішньо
шкільного контролю 2017-2018 н.р. проводились перевірки ведення
журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів на уроках
хімії, біології, фізики, інформатики, трудового навчання,фізкультури,
журналів інструктажів з ТБ класів, класних журналів.
Перевірками встановлено: у кожному класі в наявності інструкції з ОП
та ТБ. Журнали інструктажів з ТБ прошиті, сторінки в них пронумеровані,
правильно ведуться записи нумерації учнів за порядком. Вчителі вказують
прізвища та ім'я учнів, клас в якому проводиться інструктаж; прізвище, ім'я
по батькові особи, яка проводила інструктаж. В журналах є підписи учнів,
яких інструктували і яким виповнилося 14 років на момент проведення
інструктажу. У всіх класних керівників заведені та ведуться відповідно вимог
журнали інструктажів з ТБ та ОП з учнями класу. Інструктажі з учнями
проводяться вчасно та відповідно плану. Стан дитячого травматизму
знаходиться на постійному контролі, проводиться профілактична робота
щодо запобігання дитячого травматизму. Облік нещасних випадків
реєструється в журналах встановленого зразка. Всі випадки дитячого
побутового травматизму з учнями школи обліковуються, профілактичнопопереджувальна робота проводиться з дітьми під час годин спілкування з
класними керівниками.
У школі ведеться журнал з ТБ з учнями, які перебувають поза межами
школи (змагання, екскурсії, олімпіади). Журнал прошито, пронумеровано
відповідно до вимог.
Кожен класний керівник 1-11 класів веде журнал інструктажів з
техніки безпеки та охорони здоров’я. Основними темами інструктажів з
техніки безпеки та охорони здоров’я є: «Інструктаж з ТБ під час перебування
у школі, на перервах та на спортивному майданчику», «Правила дорожнього
руху», «Профілактика отруєнь дикорослими рослинами та грибами»,
«Правила безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул», «Інструктаж з ТБ
та охорони здоров’я, правил дорожнього руху, пожежної безпеки,
поводження з вибухонебезпечними речовинами, предметами, правила
поведінки на водоймах», «Інструктаж з ТБ та охорони здоров’я під час
зимових канікул, правила поводження вдома, на льоду, поводження з
вибухонебезпечними речовинами», «Інструктаж з ТБ та охорони здоров’я під
час весняних канікул, правила поводження вдома, на воді, поводження з
вибухонебезпечними речовинами»,«Інструктаж з ТБ та охорони здоров’я під
час літніх канікул, правила поводження вдома, біля водойм, поводження з
вибухонебезпечними речовинами, поводження з отруйними речовинами та
рослинами».

Також у 2017-2018 н.р. проводились відеоуроки-інструктажі з
дотримання правил техніки безпеки, збереження життя і здоров’я учнів перед
канікулами, правила поводження з вибухонебезпечними та підозрілими
предметами.
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів на
уроках хімії, біології, фізики, інформатики, трудового навчання,фізкультури
прошиті, сторінки в них пронумеровані, правильно ведуться записи
нумерації учнів за порядком. Вчителі вказують прізвища та ім'я учнів, клас в
якому проводиться інструктаж; прізвище, ім'я по батькові особи, яка
проводила інструктаж. В журналах є підписи учнів, яких інструктували і
яким виповнилося 14 років на момент проведення цього виду інструктажу.
З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці,
запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони
праці
та
безпеки
життєдіяльності
запроваджено
оперативноадміністративний контроль з охорони праці.
Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним
навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та
безпеки життєдіяльності.
Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з
учнями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання,
інформатики, фізкультури, ЗВ, при організації суспільно-корисної праці
масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі
навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні
керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у
відповідних журналах.
Проводиться контроль: з техніки безпеки з працівниками навчального
закладу при проведенні різного типу робіт, реєстрація цих інструктажів
здійснюється у відповідних журналах.
Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з
техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду
робіт. Такі інструкції наявні у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Всі
вони затверджені директором школи і погоджені з профспілковим комітетом.
Адміністрацією школи здійснюється контроль за своєчасним
проходженням періодичних медичних оглядів працівниками навчального
закладу.
Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно
аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, за
результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки,
розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та
безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою
засідань педагогічної ради.
Виробничого травматизму немає.
Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на нарадах
при директорі, Раді школи, батьківських зборах.

Класними керівниками 1-11 класів постійно проводиться робота з
профілактики травмування учнів під час НВП. Складено графік чергування
по школі класів та вчителів.
Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним
колективом школи є дієвою, достатньо організованою. Підтвердженням
цьому є суттєве зменшення кількості травмування дітей у побуті, а також
відсутність травмування дітей у школі.

Охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку,
стан здобуття повної загальної середньої освіти
ЗОШ № 24 у своїй діяльності щодо охоплення навчанням дітей і підлітків
шкільного віку керується вимогами Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільного віку».
Цьогорічний облік дітей і підлітків шкільного віку здійснюється
відповідно до розпорядження міського департаменту освіти від 31.03.2017 р
№ 105-од «Про організацію роботи з обліку дітей та підлітків шкільного
віку у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2017 році», наказу по
школі від 18.08.2017 № 106-од «Про організацію роботи з обліку дітей і
підлітків шкільного віку в школі».
Щорічно при формуванні списків дітей, що проживають на закріпленій
території вносяться зміни та корективи при зміні місця їх навчання.
На території ЗОШ № 24 проживає 391 дитина віком від 6 до 18 років. З
них: навчаються у навчальних закладах для здобуття повної загальної
середньої освіти 391 дитина; у тому числі: у ЗНЗ усіх ступенів 342 учні; у
професійно-технічних навчальних закладах 39 учнів; на основних
відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації 10 учнів.
Навчанням охоплені всі діти.
У школі сформовано базу даних про дітей віком від 6 до 18 років в
електронному варіанті.
З 2014-2015 н.р. налагоджено співпрацю з ДНЗ № 46, 73. З
вихованцями підготовчих груп дитячих садочків проводяться заняття для
майбутніх першокласників.
Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку продовження
навчання випускників 9, 11 класів, на виконання ст. 53 Конституції України,
ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України
«Про загальну середню освіту» ведеться постійний облік працевлаштування
випускників 9, 11 класів: у 2016-2017 н.р. Випущено з 9 класу - 25 учнів
Продовжують навчання у 10 класі– 5 учнів. Працевлаштовано – 0. З них ВНЗ
І – ІІ рівня акредитації - 8 учнів. ПТНЗ – 13 учнів. Виїхали за кордон - 0
учніі. Інваліди- 0 учнів. Сироти та ПБП - 0 учнів. Не продовжують навчання і
не працевлаштовані – 0 учнів. Випущено з 11 класу - 25 учнів.

Продовжують навчання – 25 учнів. Працевлаштовано – 0. З них: ВНЗ І – ІІ
рівня акредитації - 3 учнів. ВНЗ III-IY рівня акредитації – 15 учнів. ПТНЗ –
7 учнів. Виїхали за кордон - 2 учні. Армія - 0 учнів. Інваліди- 0 учнів. Сироти
та ПБП - 0 учнів
Не продовжують навчання і не працевлаштовані – 0 учнів.
Працевлаштування випускників 9-х класів підтверджено довідками з
місця навчання. Матеріали працевлаштування випускників школи 2016-2017
н.р. оформлені відповідно до вимог.

Медичне обслуговування учнів
та ведення їх диспансерного обліку
Організація роботи з охорони здоров'я учасників навчальновиховного процесу, дотримання санітарного законодавства в школі
здійснюється відповідно до законів та інших нормативно-правових
документів України:
1. Конституція України;
2. Закон України «Про загальну середню освіту» ( від 13.05.1999 №
651- XIV);
3. Закон України «Про освіту»(від 05.09.2017 № 2145 - VІII);
4. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-ІІІ
(зі змінами та доповненнями);
5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» (від 24.02.1994 № 4004-XII);
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів» (від 08.12.09 № 1318);
7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 № 682
«Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів»;
8. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
процесу" (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Київ - 2001;
9. Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та
Міністерства освіти і науки України від 15.09.2011 № 610/470 «Про
забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів
у загальноосвітніх навчальних закладах».
На початок 2017-2018 навчального року директором школи погоджено
графік роботи медичного працівника, якій територіально закріплений за
школою.
Для організації медичного обслуговування учнів функціонує медичний
кабінет, забезпечений необхідним обладнанням та медикаментами. Укладка
для невідкладної медичної допомоги сформована у межах Переліку

лікарських засобів. Наявні медичні аптечки в спортивному залі, навчальних
кабінетах.
Здійснюється контроль за станом здоров’я дітей.
На початку навчального року всі учні школи були оглянуті на
педикульоз. Медичною сестрою станом на 01.09.2017 року було виявлено 6
учнів з педикульозом.
Відповідно до підсумків проходження учнями школи поглиблених
медичних оглядів складено списки учнів, які перебувають на диспансерному
обліку:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Захворювання
Бронхіальна Астма
Захворювання крові
Захворювання сечостатевої системи
Гастроентерологічні захворювання
ДЖВП
Кардіологічні захворювання
ЛОР захворювання
Ендокринологічні захворювання
Порушення зору
Ортопедичні захворювання
Психіатричні захворювання
Захворювання нирок

Кількість учнів
1
11
1
2
15
9
6
3
6
9
1
4

До 21 вересня 2017 року було проведено проби Руф’є. За результатами
проб Руф’є учнів складено списки дітей, які віднесені за станом здоров'я до
основної, підготовчої, спеціальної медичних груп.

Робота шкільної бібліотеки
Фонд бібліотеки налічує 15531 екземплярів, з них 7931 підручників.
Забезпеченість учнів підручниками становить (95%). Учні 1-4 класів
забезпечені підручниками на 100%, учні 5-9 класів на 95%, учні 10 класів на
100%. У бібліотеці мало сучасної дитячої художньої літератури, яка
відповідає віковим особливостям дітей.
Усі учителі школи забезпечені навчальними програмами та
необхідними навчальними посібниками.
Робота бібліотеки спланована відповідно до плану роботи бібліотеки на
2017-2018 н.р., планом передбачено систему бібліотечно-бібліографічної
освіти школярів. У наявності паспорт бібліотеки. У бібліотеці є: інвентарні
книги (15 шт.), сумарні книги (2 шт.), журнал обліку видачі підручників,
журнал реєстрації надходжень періодичних видань, журнал обліку
загублених книг та їх заміни, журнал обліку подарованих книг , які ведуться

згідно з вимогами. Кожний учень має формуляр, ведеться щоденник
бібліотеки. У бібліотеці створено алфавітний каталог, є картотека газетножурнальних статей.
Планом роботи бібліотеки передбачено: формування системи
бібліотечно-бібліографічних знань учнів, обслуговування учнів та
педагогічного колективу, роботу з підручниками та періодичними
виданнями, роботу з активом читачів та роботу з батьками.
Головним завданням бібліотеки є: виховання в учнів інформаційної
культури, формування читацьких інтересів, виховання любові до книги.
Суть бібліографічно-інформаційної роботи бібліотеки полягає в
регулярному інформуванні вчителів та учнів про нові книжкові надходження,
популяризації літератури, оформленні виставок, створенні тематичних
полиць та інформаційних куточків.
Ефективними формами інформаційної роботи бібліотеки є книжкові
виставки, дні інформації, усні журнали, бібліографічні огляди, літературні
вітальні, бібліотечні уроки, виступи на педагогічних радах, батьківських
зборах, годинах спілкування, рекомендовані списки літератури.
Інформаційна робота проводиться за трьома напрямками:
інформування педагогічного колективу, учнів та батьків. Бібліотекар завжди
орієнтується, яка інформація потрібна вчителям, над якими проблемами
навчання і виховання учнів працює педагогічний колектив.
Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також
підготовку інформаційних списків про нові надходження літератури та
підручників, виступи на методичних нарадах, нарадах при директору,
педагогічних радах.
Популяризація літератури здійснюється завдяки постійним книжковим
виставкам: «Моя країна – Україна», «Традиції і свята українського народу»,
«Царство української дитячої книги», які популяризують українську історію,
боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру.
Протягом 2017-2018 навчального року було створено тематичні
книжкові виставки: «Письменники України дітям», «Ювіляри місяця», до
Всесвітнього дня дітей «Хай щастю дитини не буде кінця», «Скорботний
тридцять третій», до Дня соборності України, Міжнародного Дня Миру,
«Україно, Україно – славний край козацький» (до Дня українського
козацтва), до Дня пам’яті жертв Голокосту, до Дня Чорнобильської трагедії.
Бібліотекар
спільно
з
учителями-предметниками,
класними
керівниками спрямовує свою роботу на формування бібліотечноінформаційної грамотності школярів, тобто на бібліотечних уроках вчить
користуватися книгою, фондами бібліотеки, її довідковим апаратом. З
учнями школи протягом навчального року було проведено бібліотечні уроки:
«Перші кроки до бібліотеки», «Автори та ілюстратори дитячих книг»,
«Культура читання, вміння вибирати літературу», «Дитячі письменники дітям», «У народної казки на гостині»; благодійні акції «Краща книга
бібліотеці» (1-11 класи). Проведено свято для молодших школярів «Тарас
Шевченко – славний син України».

Оформлено куточок книголюба, у якому розміщені
бібліотечні
стенди: «Методичні рекомендації бібліотекаря», «Корисні поради батькам»,
«Положення про бібліотеку», «Книга джерело знань», «Живи, книго!
Коротка історія книги», «Календар знаменних і пам’ятних дат», «Вам юні
читачі», «Люби і знай свій рідний край», «Державні символи України».
На допомогу учням та вчителям виготовлені тематичні папки «У
нашому довкіллі», «Цікаве про тварин», «Дитячі письменники»,
«Національне виховання», «Мій рідний край», «Правове виховання»,
«Чорнобиль – біль мій».
Бібліотекар складає для роботи з обдарованими дітьми списки
рекомендованої літератури: «Особистісно-орієнтований підхід у шкільній
освіті», «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів»,
«Історія країни в долях людських», «Робота з обдарованими дітьми», надає
методичну допомогу у підготовці та проведенні предметних тижнів.
У бібліотеці є можливість відкритого доступу до книжкових фондів, що
є однією з форм активізації читання, впливом на формування читацьких
інтересів. Бібліотекар інформує читачів про нові надходження до бібліотеки.
Створені умови для збереження книг: порядок на книжкових полицях,
література розташована в алфавітному порядку, проводиться своєчасний
ремонт книг (книжкова лікарня). Один раз на чверть проводяться рейдиперевірки стану збереження підручників. Щороку проводиться тиждень
дитячої та юнацької книги, упродовж якого проводяться вікторини,
презентації книг, конкурси, літературні вечори тощо.
Для підвищення професійного рівня та забезпечення інформаційних
потреб в школі організовано передплату на фахові журнали та газети.
У бібліотеці є комп’ютер, але він не підключений до мережі Інтернет.
Як джерело інформації він використовується епізодично.

Стан роботи з попередження дитячого травматизму
Протягом 2017-2018 навчального року однією з задач роботи школи
була робота з охорони життя та здоров'я учнів, попередження дитячого
травматизму.
Робота
з питань запобігання дитячому травматизму в школі
здійснюється у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», Указу
Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із
забезпечення дорожнього руху», постанови Кабінету Міністрів України від
22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру», «Положення про організацію
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 01.08.2001 № 563 (назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782),

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що
сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №
616, та інших нормативно-правових документів.
У школі систематизовано законодавчі, нормативні, інструктивні
документи з питань запобігання дитячому травматизму. Інформація з даного
питання своєчасно і повністю доводиться до учасників навчально-виховного
процесу на нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань,
батьківських зборах тощо.
Слід зазначити, що у школі створені безпечні умови для навчання та
виховання учнів. Учасники навчально-виховного процесу в цілому
дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час
проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог
з учнями проводилися інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, хімії,
інформатики, трудового навчання, фізичного виховання, при організації
екскурсій, культпоходів, ігор, індивідуальні бесіди тощо.
Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання
дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводиться
комплекс бесід:
- правила дорожнього руху;
- правила протипожежної безпеки;
- запобігання отруєнь;
- правила безпеки при користуванні газом;
- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;
- правила безпеки на воді;
- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з
джерелами електроструму.
Крім того, класними керівниками проведені бесіди зі школярами з
попередження всіх видів травматизму перед початком навчального року,
осінніх, зимових, весняних, літніх канікул. Перед початком кожних канікул
директором школи, заступником директора школи з НВР Довженко О.Ю.
проводяться відео уроки-інструктажі із запобігання дитячому травматизму,
збереженню життя і здоров’я учасників НВП.
Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму,
охорони життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням
контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені на батьківських
зборах в вересні, грудні, квітні цього року, та загальношкільній конференції
(07.09.2017 протокол № 1).
В школі спланована та ведеться позакласна робота з питань безпеки
життєдіяльності учнів. Вчителями використовуються різноманітні форми
роботи з даного питання: предметні тижні, бесіди, лекції, усні журнали,
рольові ігри, конкурси та вікторини, конкурси плакатів та малюнків,
рефератів.

Питання профілактики всіх видів дитячого травматизму серед учнів
обговорюються на батьківських зборах. Класні керівники залучають батьків
до проведення екскурсій, культпоходів з метою запобігання випадкам
дитячого травматизму.

Стан матеріального та фінансового забезпечення та
соціального захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
Відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2005 року № 2342 – ІУ „
Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування “, у школі сформовано
та постійно оновлюється банк даних на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Станом на 01.10.2017 у школі навчається і знаходиться на обліку 2
дітей даної категорії (діти, позбавлені батьківського піклування).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №
856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх
навчальних закладів» організовано 100%-ве гаряче харчування дітей даної
категорії.
Щорічно діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
забезпечуються шкільною та спортивною формою. На придбання спортивної
форми у 2017 році використано кошти в сумі 2177грн.
Відповідно до чинного законодавства щорічно проводиться
оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Влітку 2017 року за рахунок різних джерел фінансування оздоровлено всіх
дітей даної категорії.
Всі діти даної категорії забезпечені підручниками, необхідним
учнівським приладдям.
Відповідно до п.11 Постанови КМУ № 226 від 05.04.1994 р. діти –
сироти та діти позбавлені батьківського піклування , забезпеченні єдиними
квитками на 100 %, , які дають право на безкоштовний проїзд у міському та
приміському транспорті, безкоштовного відвідування музеїв, театрів.
Під час проведення у вересні громадського огляду стану утримання,
проживання та виховання дітей, які потребують соціального захисту та
підтримки, які проводились класними керівниками було встановлено, що :
- Опікуни (піклувальники) та прийомні батьки забезпечують належні
умови проживання дітей, турбуються про їх навчання та виховання,
матеріальне забезпечення.
- Аналіз матеріального забезпечення підопічних свідчить, що всі діти,
які мають на те юридичні підстави, отримують пенсію по втраті
годувальника, всі отримують державну соціальну допомогу.
Постійно здійснюється контроль за виконанням опікунами своїх
обов'язків щодо утримання, навчання та виховання дітей, захисту їх

майнових та житлових прав (співбесіди, відвідування вдома, сумісна робота
зі службами у справах дітей, соціальними службами) в межах компетенції
школи, про що свідчить відповідна наявна документація.
У школі здійснюється щоденний контроль за відвідуванням учнями
школи, щотижня проводиться аналіз причин відсутності їх на заняттях,
організовуються зустрічі з батьками учнів, які мають пропуски занять без
поважних причин. Серед дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на момент перевірки не виявлено дітей, які не відвідують
школу без поважних причин.
Учні, які потребують особливої педагогічної уваги, залучаються до
проведення різноманітних виховних заходів, конкурсів, спортивних змагань,
гурткової роботи.

Співпраця адміністрації школи та профспілкової організації
У 2017 – 2018 навчальному році при підтримці первинної профспілкової
організації закладу було організовано та проведено:
- вечори відпочинку,
- відвідування концертів та вистав у закладах культури міста,
- надано матеріальну допомогу 6 працівникам школи,
- виділено путівки в дитячі оздоровчі табори дітям працівників школи ( 3
особи),
- всі працівники школи отримали новорічні подарунки від
профспілкового комітету.
Директор школи

В.А.Фофанов

