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 Відповідно до розпорядження  управління професійно-технічної, загальної 
середньої та позашкільної  освіти від 02.05.2019 № 100 - од               
„Про організацію звітування керівників закладів загальної середньої освіти  
міста  у 2019 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 2019 року, 
основні тези якого викладено нижче. 

Організація навчально- виховного процесу. 
У 2018-2019н.р. методична робота в школі здійснювалась відповідно до 

плану роботи департаменту освіти, міського науково-методичного центру та 
плану роботи школи, плану внутрішкільного   контролю на 2018-2019н.р. 

Методична робота в навчальному закладі спрямована на виконання   
наказу   департаменту освіти від 07.09.2018 №62 о/д «Про організацію 
методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів міста в 2018-
2019н.р.», наказу по школі від 10.09.2018 №154 о/д «Про організацію 
методичної роботи з педагогічними кадрами у школі в 2018-2019н.р.» та 
реалізацію науково-методичної проблеми КМНМЦ «Науково-методичний 

супровід упровадження компетентнісного підходу в освітній  процес в 

умовах інноваційного розвитку регіону та Нової української школи».  
Департаментом освіти Кременчуцька ЗОШ №24 визначена як опорна 

школа з проблеми формування громадянської зрілості школярів на засадах 
козацької педагогіки. Тому педагогічний   колектив школи продовжував у 
цьому навчальному році працювати  над науково-методичною проблемою 
«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 старшій школі ( 10 клас) за новим 
Державним стандартом повної загальної середньої освіти та впровадження 
нового Державного стандарту «Нової української школи» в 1 класі, 
Концепції національно-патріотичного виховання на уроках та позакласних 
заходах. 

Відповідно до Плану реалізація Концепції Нової Української школи в 
2018 року учні, що пішли до 1 класу навчалися за новими Державним 
стандартом. В 1 класі Кременчуцької ЗОШ №24 навчалося 30 учнів. Вчитель,          
Винник Л.Л. пройшла необхідні курси підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів, які працюють в НУШ, про що має відповідні сертифікати. 

Для організації роботи 1 класу, було підготовлено 2 приміщення: 
навчальний кабінет та ігрову кімнату.  Закуплено всі необхідні меблі:  30 
одномісних парт, 30 стільців, відкриті шафи для зберігання навчального 
обладнання кожного учня окремо. В ігровій кімнаті постелено килимове 
покриття для проведення ранкового кола, динамічних пауз.   



Вчителем оформлено всі необхідні осередки: навчальний осередок, 
куточок усамітнення, куточок читача, змінний ( тематичний) осередок, 
осередок художньо-творчої діяльності, куточок живої природи, осередок 
вчителя, осередок для відпочинку. 
Також для забезпечення освітнього процесу закуплено:  

1. Комплект для навчання грамоти/письма (на магнітах) – 1 шт.  
2. Комплект "Букви англійського алфавіту" 1 шт.  
3. Демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах – 1 шт.  
4. Рахункові палички Кюїзенера (комплект 250 од.) – 2 шт.  
5. Набір грошових знаків (роздатковий) – 5 шт.  
6. Демонстраційна модель механічного годинника, (24 години, годинна, 

хвилинна стрілки, демонстраційна) – 1 шт.  
7. Лабораторна модель механічного годинника, настільна (24 години, 

годинна, хвилинна стрілки, лабораторна) – 5шт.  
8. Терези лабораторні – 1 шт.  
9. Математичний планшет (5 х 5, дерево) – 5 шт.  
10. Танграм (дерево) – 5 шт.  
11. Набір годинників пісочних (1, 2, 5 хвилин) – 1 шт.  
12. Скриня з кришкою для зберігання – 4 шт.  
13. Дошка аудиторна магнітно-крейдова стаціонарна – 2 шт.  
14. Фліпчарт двосторонній мобільний – 1 шт.  
15. Аксесуари та витратні матеріали до дощок ( набір маркерів, набір 

магнітів, губка для витирання, набір кольорової крейди, папір для 
фліпчарта)  

16. Плівка для ламінування А4, А5 – 3 шт.  
17. Набір розвиваючих настільних ігор – 1шт..  
18. Канцтовари (папір А4, кольоровий тонований папір, папір кольоровий, 

картон білий та кольоровий, стікери кольорові, кольорові олівці, 
альбоми, блоки наліпок, кнопки, файли А4 та А5, папки 
швидкозшивачі, папки-сегрегатори, клей різний.)  

Завдяки благодійні допомозі  учні забезпечені наборами ЛЕГО: 
1. Набір  лего Play Box – 2шт.  
2. Набір лего Six Briks – 60 шт. 
У 2018-2019н.р.   продовжили свою роботу 6 методичних об’єднань: 

- Вчителів початкових класів та вихователів ГПД, які працювали над 
проблемою: «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної 
освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через 
впровадження компетентнісного підходжу у викладанні» (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:«Впровадження інноваційних методик і технологій навчання в 



процесі викладання математично-технологічних дисциплін з метою 
формування ключових компетентностей учнів  вумовах особистісно-
орієнтованого навчання і виховання» (керівник Царинна Людмила 
Миколаївна, вчитель фізики); 
- Вчителів природничо-оздоровчого циклу, які працювали над проблемою:    
«Розвиток і розбудова школи життєвого проектування як реалізація 
стратегічної мети освіти України» (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 2017-2018н.р.; 
- обговорення й затвердження плану роботи м/о на 2018-2019н.р.; 
- результати ДПА та ЗНО за 2017-2018н.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 та позаучрочноїроботи з предметів; 
- підготовка та проведення ДПА у 2019 році; 
- «Розвиток культури мовлення школярів у процесі формування 
комунікативної компетентності як умова досягнення якості шкільної освіти»,  
- «Формування креативної, конкурентоспроможної особистості учня в 
полікультурному соціумі шляхом застосування інформаційно-
комунікаційних технологій при вивченні англійської мови», 
-  «Можливості використання ІКТ та інтернет-ресурсів в організації 
інноваційної діяльності класного керівника»,  
- «Проект – необхідна складова і організації пошуково-дослідницької 
роботи»,  
- «Персональний комп’ютер  на уроках фізики та математики як засіб 
активізації пізнавальної діяльності». 

 Учителі школи активно вивчають і впроваджують перспективний 
педагогічний досвід своїх колег – учителів міста, області, України. 

З метою вдосконалення педагогічної майстерності вчителів у 2018-

2019н.р. проведено засідання педагогічної  ради  з тем: 

-   «Аналіз роботи за 2017-2018 н.р. Організований початок 2018-2019 н.р.. 
Серпнева педагогічна конференція»; 



- «Впровадження в роботу  інноваційних практик Нової української школи» ; 
-  «Інноваційна діяльність школи в умовах реформування системи освіти 
України»            

Згідно з  річним  планом  роботи школи     вивчалося питання  адаптації  
учнів 1  класу  до навчання  в школі,  5  класу  – до   навчання  в умовах 
основної  школи та 10 класу до умов профільного навчання. Як підсумок 
цього 14.12.18р. було проведено психолого-педагогічний консиліум 
«Адаптація учнів до навчання» (довідки психолога, матеріали консиліуму).  
Після виступу всіх учасників консиліуму було прийняте спільне рішення: 
процес адаптації учнів 1 класу до навчання в школі, учнів 5  класу до 
навчання в середній школі та 10 класу до профільного навчання  вважати 
задовільним.  

Високий рівень адаптації в першому класі мають Золотарь Кирило, 
Слєсарев Назар, Алещенко Поліна,Марченко Єгор.  

Проте, виявлено дітей, які ще не повністю адаптувалися до навчання з 
тих, чи інших причин. Це в 1 класі Жижченко Ерік, Белий Денис, Постолиця 
Кіріл, Кабанченко Богдан, Олексієнко Міланія. Підвищену та високу шкільну 
тривожність мають учнів 5 класу  Погудін А., Микитенко А., Чайка А. , 
Ткаченко В. , Іванова В., Гаранжа К., Крупа Д., Кабанченко О., Воля Є. ,Буць 
А., Кишкіна Є, Романов Д. Занадто  низький рівень тривоги: Радочина А., 
Івасюк А., Кабанченко О., що також потребує додаткової уваги вчителів. 

 У вересні з 10.09. по 14 09.2018 вчителями фізкультури Лень Л.В. 
Шиндель А.О., 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 (7-10 класи), «День здоров’я».  

З 065.11. по 09.11.2018 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», інтелект-
шоу «Ігри - патріотів», виховний захід «З історії виникнення писемності», 
директорський урок духовності «До джерел  свого народу», проведено 
зустріч з кременчуцькою письменницею Валентиною Філоненко. 

З 10.12. по 14.12.2018 вчителем бології, Шевченко І.С. проведено 
предметний тиждень біології. Цікавими для учнів стали заходи: біологічна 
естафета «Зоологічний турнір» (7 класи) 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» (5-10 класи). 

З 21.01. по 25.01.2019 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 21.01. по 28.01.2019 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 18.02.по 22.02.2019 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 5-10 класів організовано та 
проведено мовознавчий квест  «Всьому початок - слово». 

З 19.11 по 30.11.2018 у навчальному закладі вивчався стан 

викладання природознавства та  «Я у світі» у початковій школі 

      Стан викладання природознавства та  «Я у світі» у початковій школі 
відповідає Державному стандарту початкової  загальної середньої освіти. 
(наказ по школі від 20.12.2018р. №195о/д). Результати вивчення розглянуто 
на засіданні педагогічної ради протокол від 15.01.2019р. №4.  

З  03.12 по 20.12.2018 року вивчався стан викладання трудового 

навчання та фізики. 

        Стан викладання трудового навчання та фізики у ЗОШ №24 відповідає 
Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (довідка 
методиста КМНЦ Яковлевої Л.Д,  накази по школі від 29.12.2018р. №201о/д, 
№202о/д,  ). Результати вивчення розглянуто на засіданні педагогічної ради 
протокол від 15.01.2019р. №4.  

 

 

 

 

 

 



З  15.01 по 23.01.2019 року вивчався стан викладання хімії. 

Стан викладання хімії у школі вважати таким, що відповідає вимогам 
Державного стандарту базової і повної загальної освіти. (довідка методиста 
КМНЦ Сьомик О.Б., наказ по школі від 30.025.2019р. №70 о/д). Результати 
вивчення розглянуто на засіданні педагогічної ради протокол від 08.04.2019р. 
№7. 

З  20.01. по 30.01.2019 року  вивчити стан викладання англійської 

мови. 

Стан викладання англійської мови у школі вважати таким, що відповідає 
вимогам Державного стандарту початкової, базової та повної загальної 
освіти. (довідка методиста КМНЦ Горбать Т.І, наказ по школі від 
30.05.2019р. №72 о/д). Результати вивчення розглянуто на засіданні 
педагогічної ради протокол від 08.04.2019р. №7. 

З  05.03. по 15.03.2019 року  вивчити стан викладання предмету 

«Захист Вітчизни» 

Стан викладання предмету «Захист Вітчизни» вважати таким, що 
відповідає вимогам Державного стандарту повної загальної середньої освіти. 
(наказ по школі від 30.05.2019р. №71 о/д). Результати вивчення розглянуто 
на засіданні педагогічної ради протокол від 08.04.2019р. №7. 
        18  жовтня  2018 року  в школі   відбувся  міський  семінар  для 

вчителів фізкультури  на тему «Козацька республіка – як система виховної 
роботи школи». 
       09 квітня 2019 року в школі відбулося засідання школи молодого 

вихователя групи подовженого дня «Рухливі ігри. Спортивна година» 
15 травня 2019 року  на базі ЗОШ №24 відбулося офіційне відкриття 

першого міського етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл 
«Джура». 
 

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 27.10 по 05.11.2018 учень учні 10 класу Жуков Єгор та Арсенюк 
Артем, з 12.02 по 24.032.2019 учень учень 9 класу Кочетов Денис та учениця 
8 класу Ядрич Катерина  взяли участь у навчально-тренувальних зборах з 
питань підготовки учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики( 
вчитель Царинна Л.М.). 

У жовтні 176 учні школи взяли участь у І шкільному етапі 
всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, з них 32 учнів у 
листопада 2018 року взяло участь у ІІ міському етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і отримали 14 призових місць , що на 5 місця менше, 
порівняно з минулим роком. Хоча учні школи не брали участь в усіх 
олімпіадах  через відсутність 11 класу (екологія, економіка, астрономія): 



На підставі рішень предметних журі переможцями   у ІІ (міському) етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін   стали: 

 

 

Учні школи протягом навчального року були активними учасниками 
різноманітних конкурсів: 
-Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

Брали  участь - 69 учнів.  
Відмінний результат - 7 учнів:  Дідковська К. (3-А клас), Ейсмонт С. (3 
клас),  Пасько А. (3 клас), Супрун С. (3 клас) – вчитель Новобранець О.М., 
Колісник М.(5 клас),     Радочина А. (5 клас), Погудін А. (5 клас) – вчитель 
Царинна Л.М.  
Добрий результат – 45 учні.  
-Всеукраїнська мовознавча гра «Соняшник» 
Брали  участь - 43 учнів. 
Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня 
Друшляков Тимур, 5 клас, (вчитель Юрченко Н.В.). 
Дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня 
Кулішова Дар’я ( 7-Б клас) – вчитель Івко В.В. 
Остапенко Анастасія  (10клас),  Кузьменко Марія (10клас) - вчитель 
Юрченко Н.В. 
Дипломи Регіонального рівня: 
І ступеня – 1 учень, ІІ ступеня – 7 учнів, ІІІ ступеня – 8  учнів.  
Дипломи переможця початкової школи – 18 учнів. 
Дипломи переможця на шкільному рівні – 13 учнів. 
-Всеукраїнська  гра «Puzzle» 
Брали  участь-38 учнів. 

Предмет  Клас Місце ПІП учня  Вчитель  

10 3 Усенко Марина  Радочина А. М. 
ІТ 

10 3 Петренко Катерина  Радочина А. М. 

Математика 6 3 Михайлик Максим  Царинна Л.М. 

9 3 Кочентов Денис Зуєва Ю. В. 
Історія 

8 3 Черниш Владислав  Зуєва Ю. В. 

Право  10     2  Остапенко Анастасія  Кузьменко Л.А. 

Географія 9 2 Сапко Максим  Бейкун Л.П. 

7-Б 2 Остаповець Кирило  Царинна Л. М. 
Фізика 

9 2 Кочетов Денис Царинна Л. М. 

Англійська мова 9 3 Прилуцька Ольга   Івко В.В. 

8 3 Ядрич Катерина  Юрченко Н.В. 

10 2 Остапенко Анастасія Юрченко Н.В. Українська мова  

7-А 3 Коломієць Марія  Юрченко Н.В. 

Біологія  8 3 Комаревцев Павло Шевченко І.С. 



Дипломи ІІ ступеня Регіонального рівня: 
Юрченко Марія  4-А клас, Кирпенко Ігор 4-А клас, Леонтовіч Катерина 6 
клас, (вчитель Кирпенко М.О.) 
Дипломи ІІІ ступеня Регіонального рівня: 
Кравченко Олександра, 8 клас (вчитель  Кирпенко М.О).  
Сертифікат учасника – 33 учні 
-Міжнародний конкурс з інформатики    «Бебрас-2018» 

Брали  участь - 43 учень.  

Сертифікат з відмінним результатом – 3 учні: Дідковська К.0 (3 клас) 
Друшляков Т. (5 клас),  Радочина А. (5 клас) (вчитель Радочина А.М.) 
Сертифікати з добрим результатом –  12 учнів.  
-Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 

Брали  участь – 10 учнів.  
Відмінний результат – Рогальов Ярослав (9 клав), (вчитель Царинна Л.М.);  
Результат «добре» – Івко О. (10клас) , Налівкін Р., (9 клас), Хорунжа Ю. (9 
клас) (вчитель Царинна Л.М.);  
-Природознавча гра «Геліантус» 

Брали  участь - 69 учнів.  

Диплом абсолютного переможця: Друшляков Тимур, 5 клас; Іванова Віра, 
5 клас. 
Диплом ІІ ступеня : Білокінь Софія, 6 клас; Леонтовіч Катерина, 6 клас. 
Диплом ІІІ ступеня : Жукова Софія, 6 клас, Бейкун Діана (7-А клас), 
Кочетов Денис (9 клас), Міхно Євген (9 клас), Івко Олександр (10 клас), 
Петренко Катерина (10 клас). 
Грамота з географії : Остапено Анастасія, 10 клас, Радочина Анастасія (5 
клас). 
Грамота з фізики: Жуков Єгор, 10 клас. 
Грамота з біології: Плющ Тетяна, 10 клас 

Переможець в початковій школі : 40 учнів. 
-Всеукраїнська гра «Колосок» 

Брали  участь – 52 учні. 

«Золотий колосок» - 37 учні (з них – 26 учнів початкової школи) 

«Срібний колосок «РУХ» - 18 учнів;  

«Срібний колосок «Життя лісу» - 5 учнів; 

«Срібний колосок «Чудесна СІМКА і К» - 9 учнів. 

За високі досягнення у навчанні у 2018-2019н.р. похвальними листами 

нагороджено 35  учнів. 
 

Атестація педагогічних працівників 

 
Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації 

педагогічних працівників. 
Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників у 

2018-20189н.р. вивчалися система та досвід  роботи вчителів. За наслідками 
вивчення атестацію пройшли  вчителі: Царинна Л.М. вчитель фізики, 



(підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії» та  педагогічне звання «старший учитель»), Винник Л.Л. 
вчитель початкових класів, (підтверджено раніше встановлену 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 
«старший учитель»),  Шевченко І.С.,  практичний психолог (встановлено 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»), Шевченко І.С.,  
практичний психосоціальний педагог (встановлено кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст першої категорії»),  Щуцька Ю.В., вчитель початкових класів  
(встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»), 
Чорнобай Г.В. вчитель музичного мистецтва (встановлено кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії»підтверджено раніше встановлений 11 
тарифний розряд).  

Вчителі  школи  брали участь у міських  методичних  семінарах, 
засіданнях  міських   методичних  об’єднань, творчих груп  членами  яких   

 

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 2018-2019н.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 23.10.2018 р. №172 о/д. 

Нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу в  2018-
20198 н.р. не сталося. 

У 2017-2018н.р. організовано індивідуальне навчання для учнів: 

Беркуцького Богдана Євгенійовича - 9 клас (наказ по школі від 27.09.2018р. 
№11760о/д),  
Голубєва Єгора Максимовича - 4-Б клас (наказ по школі від 30.08.2018р. 
№140о/д), 
Єременко Максим Віталійович - 6 клас (наказ по школі від 04.10.2018р. 
№166о/д), 
Глушко Яна Сергіївна - 2 клас (наказ по школі від 30.08.2018р. №141 о/д), 



Друшлякова  Софія Віталіївна  - 1 клас (наказ по школі від 30.08.2018р. 
№142о/д). 
Борисенко Аліна Олексіївна   - 7-А клас (наказ по школі від 21.12.2018р. 
№196о/д). 
Педай Юрій Міланович   - 5 клас (наказ по школі від 07.09.2018р. №153о/д). 

 

Організація харчування учнів   
Однією з умов збереження здоров’я дітей є організація повноцінного 

харчування.  
Гарячим харчуванням охоплено 314 учнів (88%). З них: 158 учнів 

початкових класів, 30 учнів групи продовженого дня, 6 учнів пільгових 
категорій (4 дитини з малозабезпечених родин, 1 дитина-інвалід, 1 дитина, 
що знаходиться під опікою ), 20 учнів, батьки яких є учасниками бойових 
дій, 100 учні 5-10 класів (учні 5-10 класів оплату за харчування здійснюють 
через банк). 

 З 03.09.2018 р. організоване безкоштовне харчування (за кошти 
міського бюджету) учнів 1 - 4 класів  - 158 учнів. 

Питання щодо організованого гарячого харчування школярів, культури 
харчування розглянуто на батьківських зборах по класах (04.09.18-15.09.18 
р.), класних годинах, засіданні педагогічної ради протокол №1 від 
29.08.2018р. 

З метою збереження здоров’я дітей та на підставі заяв батьків дієтичним 
харчуванням  охоплено у  2018-2019н.р. 12 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. 

Питний режим забезпечений питним фонтанчиком, фільтрованою 
водою. Фільтри замінюються відповідно до графіку. Щоквартально проби 
води направляються для проведення санітарно-хімічних та мікробіологічних 
досліджень до Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ 
України», про що є відповідні висновки. 

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 2018-2019н.р. покращено за рахунок 
настилу лінолеуму в кабінеті української мови та математики. В ігровій 
кімнаті настелено килимове покриття. В актовій залі школи встановлено 
стаціонарний екран та проектор.  

 

Кадрове забезпечення 
У 2018-2019н.р. навчально-виховний процес забезпечували 26 

педагогічних працівників. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 
100%. 

 Якісний склад педагогічних працівників у 2018-2019 н.р. становить: 
 з вищою спеціальною освітою - 22 педагоги, 
 з них за рівнем кваліфікації : 

- спеціаліст вищої категорії - 12; 
- спеціаліст  І категорії - 6;  
- спеціаліст ІІ категорії - 2; 
- спеціаліст - 2; 

з неповною вищою спеціальною освітою - 4 педагоги.  
Мають педагогічні звання: 

«учитель-методист» - 2 
 «старший учитель» - 9 
«старший вихователь» -1 

В 2018-2019 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли Фофанов В.А., 
директор школи, вчитель біології та екології, Кузьменко Л.А. - вчитель 
історії, географії, правознавства, Чорнобай Г.В. - вчитель музичного 
мистецтва, Щуцька Ю.В. - вчитель початкових класів, що викладатиме в 1 
класі НУШ, Патерило А.І. - заступник директора, який координує роботу 
НУШ,  Царинна Л.М., вчитель фізики і математики, Новобранець О.М., 
вчитель початкових класів, що викладатиме в НУШ, Капинос Г.А., вчитель 
початкових класів, що викладатиме в НУШ. 

 

Оздоровлення учнів школи 
При школі працює табір відпочинку з денним перебуванням 

«Джерельце. В 2018-2019 н.р. в таборі оздоровлюється 63 дитини. З них: 
6 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина - інвалід, 1 дитина, батько якої, є 
учасником бойових дій, 13 відмінників навчання.  

 


