
ЗВІТ 

директора КНВК №5 за 2017/2018 навчальний рік 

 
З вересня 2017 року почав функціонувати новий навчальний заклад КНВК 

№5 імені Т. Г. Шевченка. 

Моя діяльність, як директора цього навчального закладу, здійснювалась у 

відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку 

освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму 

інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних 

документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів 

управління освітою, на реалізацію регіональних та обласних програм, 

оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і 

виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових 

освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків; виконання 

програми «Вчитель». 

Як керівник навчального закладу, здійснював контроль та намагався 

створювати умови для реалізації Робочого навчального плану 2017/2018 

навчального року, Річного плану роботи КНВК . 
Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2017/2018 навчальному 

році: 

• створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації 

прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи 

І-ІІ ступенів. 

• вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів 
учасників навчально-виховного процесу. 

• забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу, 
підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку особистості 

учнів. 

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання: 

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у 
навчальному закладі. 

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті
заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у 
навчальний процес. 

3. Соціальний захист та робота щодо збереження
і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

5. Створення системи забезпечення школи кваліфікованими 

педагогічними кадрами. 

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального 
закладу до управління його діяльністю. 

7. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. 

8. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 

школи. 



 Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у 

 навчальному закладі. 

 

У 2017/2018 навчальному році у  КНВК кількість учнів  у 38 класах 

становила 1112 чоловік. На кінець навчального року  в школі навчається  

1108 учнів Середня наповнюваність класів на кінець навчального року по 

КНВК – 29.6. На майбутній навчальний рік заплановано зріст мережі класів 

до 41. У  2018-2019 навчальному році планується відкриття 18 класів школи І 

ступеня та гімназичних – 23 класи. 

 

 Забезпечення базової загальної середньої освіти. 

 

У  2017/2018 навчальному році школу закінчили та одержали свідоцтво про 

базову загальну середню освіту 81 випускник 9-их класів та 50 

одинадцятикласників. 

Велику увагу у школі приділялось виконанню «Інструкції з обліку дітей і 

підлітків»: 

• Перевірено списки дітей мікрорайону віком від 6 до
18 років 

• ведеться облік відвідування учнями школи, 

• проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями, які 
пропустили заняття без поважних причин більш ніж 10 днів та їх батьками. 

Дітей, неохоплених навчанням немає. У 2017/2018 навчальному році 4 учні 

навчалися за індивідуальним планом навчанням. 

 

 Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

 упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 

 процес. 

 

Колектив КНВК бачить своє завдання у виконанні соціального замовлення із 

створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як 

громадянина України – патріота своєї держави, який усвідомлює свою 

належність до сучасної світової цивілізації, чітко орієнтується в сучасних 

реаліях і перспективах, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.  

Робочий навчальний план закладу на 2017/2018 навчальний рік складено на 

підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Враховуючи 

потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, 

матеріальну базу кабінетів в КНВК вивчається друга іноземна мова — 

німецька/французька. Учні старших класів вивчають англійську мову на 

профільному рівні. 

 

 Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

 

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет 

загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально- 

виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись 



вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, 

опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю. 

Іноземна мова ( англійська) вивчаєтся з першого класу. Друга іноземна мова 

(німецька/французька)    вивчаєтьтся  з  5  класу.  Робочий навчальний план 

закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене 

вивчення предметів, курсів за вибором, факультативів, а саме: 

– З метою розвитку комунікаційної компетентності, здібності успішно 

користуватися мовою для вирішення різних життєвих задач які вимагають 

використовувати мовні вміння, в КНВК впроваджено курси за вибором 

«Культурознавство (Велика Британія)», «Основи ділового спілкування 

французькою (німецькою) мовою» 

– З метою усвідомлення необхідності розбудови правової держави, 

вихованню в учнів поваги і любові до Батьківщини, свідомого ставлення 

до минулого, для повноцінної підготовки учнів до успішної здачі ЗНО з 

історії України, в КНВК запроваджені години індивідуальної роботи з 

історії рідного краю.  

 

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я 

учасників навчально-виховного процесу 

        Протягом 2017/2018 навчального року систематично проводилась  

робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок, попередження дитячого травматизму. 
Проводився моніторинг стану фізичного здоров'я дітей. Сформовано базу 
учнів за групами Руф’є 

• Спеціальна група – 23 

• Звільнених від фізкультури – 3 

• Основна група – 720 

• Підготовча – 366 

Цього року повністю оновлений спортивний інвентар а також придбана 

комплект спортивної форми для команди КНВК . 

Велику   увагу   в   школі   приділялось   соціальній   роботі   з   учнями. В 

2017/2018 навчальному році поновлено соціальний паспорт школи. Дітям 

пільгових категорій приділялась особлива увага, троє учнів КНВК отримали 

матеріальну допомогу у вигляді придбання спортивної форми. 

У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські 

збори, проводилися індивідуальні бесіди з учнями проблемного      

виховання.   

 У 2018 році при КНВК організовано роботу 3 таборів з денним 

перебуванням «Сонечко», «Юний науковець», мовний табір. Організовано 

відпочинок для учнів 1-8 класів в кількості 151 учнів. 

          В таборі організовано триразове харчування. Під час відпочинку дітей 

у таборах з денним перебуванням були проведені екскурсії, подорожі, 

розважальні програми. 

 

  

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням 



 

   Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, 

слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, 

що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів 

забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим 

харчуванням. 

            Харчування в школі здійснюється за рахунок батьків, та 

постачальником продуктів    є приватне підприємство «Агрофірма Вересень», 

директор Грузіна Л.А. 

            Протягом 2017/2018 навчального року безкоштовним гарячим 

харчуванням були забезпечені учні 1-4 класів в кількості  507 чоловік, 11 

учнів 5-11 класів та 4 учні , чиї батьки є учасниками бойових дій.  

             Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного 

інвентарю в задовільному стані. Цього року за кошти місцевого бюджету 

їдальня забезпечена трьома комплектами посуду, придбано шафу жарочну 

для прожарювання столових приборів. Кухонний інвентар харчоблоку 

повністю оновлений, придбано стелаж для сушки посуду. Для обідньої зала 

закупили нові меблі. 

         Щодня  представники батьківської громадськості контролюють якість 

харчування у КНВК, про що ведеться відповідний журнал. 

Плануючи роботу школи на 2018/2019 навчальний рік слід посилити 

контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів 

пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно 

залучати до контролю батьківську громадськість. 

                   Згідно рішення сесії міської ради з січня місяця в штатний розпис 

КНВК було внесено зміни, а саме введено посаду сестри медичної. Медичний 

кабінет закладу забезпечений обладнанням та достатньою кількістю 

медикаментів. 

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи  

 

      13-14 грудня 2017 року в КНВК №5  стартував проект «Школа успіху. 

Кременчук 2017», який започаткували та провели практичний психолог Поляцкова 

Ніна Степанівна та учениця 11-Б класу Артисюк Яна.   

        Яна взяла участь в літньому освітньому проекті «Школа успіху» від 

благодійної організації братів Кличко «Klitschko Foundation». Учениця стала однією 

зі 100 учасників даного проекту, яких відбирали з усієї України.  

        Отриманим досвідом одинадцятикласниця поділилася з однолітками.  В 

проекті взяли участь учні 8-9-х класів. Це активна молодь, яка стане агентами 

змін і творцями власного професійного життя. В рамках проекту учні мали 

змогу відвідати Кременчуцьку міську телерадіокомпанію, Кременчуцьку міську 

раду та Кременчуцький льотний коледж. 

          На міській телерадіокомпанії учням провели екскурсію, показали, як працює 

телерадіокомпанія, як брати інтерв’ю (на прикладі Яни), а потім кожен учень мав 

змогу відчути себе журналістом. Ввечері всі учасники мали змогу побачити себе на 

екрані вечірніх новин у сюжеті «Одинадцятикласниця поборола Кличка».  

Наступним етапом стало відвідування Кременчуцької міської ради. Під час 



зустрічі із заступником міського голови Ольгою Усановою учні дізналися 

секрети успіху молодих людей, як можна гармонійно розвиватися і вчитися 

реалізовувати себе в житті, участі в міських проектах. Депутат міської ради 

Микола Шевченко провів цікаву та змістовну екскурсію по міській раді, де 

учні мали змогу ознайомитися з роботою ЦНАП, телефонами «гарячої лінії», 

побувати у ролі депутатів, відвідавши сесійну залу. Також Микола Шевченко 

поділився своїм секретом успіху у тому, які якості потрібні молодим людям 

для будівництва кар’єри і досягнення успіхів.  

        14 грудня 2017 відбувся другий день «Школи успіху» у стінах навчального 

закладу. Практичний психолог та учениця 11-Б класу  провели цікаві заняття, на 

яких учні дізналися про роботу організації  Klitschko Foundation,  успішних людей, 

створили портрет «успішної людини».   

 

          Організація науково-методичної роботи 

 Для виконання поставлених завдань педагоги опрацьовували відповідні 

нормативні документи, вибирали, аналізували нові методи роботи та 

застосування їх на практиці щодо реалізації роботи над поставленою 

проблемою. Адміністрація школи досліджувала готовність педагогічного 

колективу щодо впровадження даної теми, стан її розробки в науці та 

результатами на практиці, стимулювала творчу діяльність педагогічних 

працівників. 

         Головні завдання було зосереджено на наданні реальної, дієвої 

допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх професійної 

майстерності, створенні творчої атмосфери, сприятливого психологічного 

клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної творчості, 

ефективному використанню інновацій. 

         Рівень педагогічної майстерності педагогів в порівнянні з минулим 

роком зріс. У цьому певну роль відіграла система методичної роботи, 

сконцентрованої навколо обраної методичної проблеми. В школі протягом 

року чергувалися колективні і індивідуальні форми роботи, постійно 

проводилися засідання шкільних предметно-методичних комісій. 

Традиційною формою роботи в КНВК є проведення відкритих уроків, 

виховних заходів, їх аналіз та самоаналіз. Також на протязі навчального року 

проводилися  предметні тижні. 

Робота  щодо  забезпечення  навчального  закладу  кваліфікованими 

 педагогічними    кадрами.    Залучення    педагогічної    та    батьківської 

 громадськості   навчального   закладу   до   управління   його діяльністю; 

 співпраця з громадськими організаціями 

 

У 2017/2018 навчальному році атестувалося 16 педагогічних працівників, 10 

з них підтвердили вищу кваліфікаційну категорію, встановлено звання 



«вчитель-методист» п’ятьом педагогічним працівникам, трьом присвоєно 

звання «старший вчитель».  

Для підвищення професійної кваліфікації та реалізації науково-методичної 

проблеми КНВК,  вчителі проходять курсову перепідготовку. У 2018 році 14 

педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації, удосконалили  свою 

педагогічну майстерність. Творчий потенціал педагогів зріс, і це 

відобразилось у результативності участі учнів у міських та обласних  

предметних олімпіадах. 

Цього року двоє педагогів нашого закладу брали участь в конкурсі «Вчитель 

року-2018». Це Суворова Ольга Володимирівна, яка в номінації «українська 

мова» стала лауреатом обласного етапу конкурсу та Вашерук Наталя 

Юріївна, вчитель німецької мови, яка стала переможцем обласного та 

лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року–2018». 

 

Виховна робота 

 

Виховна робота КНВК №5 поєднує в собі діяльність усіх виховних підсистем: 

гуртків, клубів, об`єднань, діяльність самоврядування, класних керівників, участь 

батьків і громадськості у виховному процесі. 

 

Виховна мета школи: « Формування ініціативної, здатної жити в умовах свободи, 

приймати відповідальні рішення, робити самостійний життєвий вибір, особистості; 

виховання свідомого громадянина України на основі дієвого підходу до організації 

виховної роботи». 

 

Класні керівники урізноманітнюють форми діяльності, практикують ділові ігри, 

творчі естафети, туристичні подорожі, екскурсії до музеїв, на підприємства, 

організовують зустрічі з цікавими людьми, проводять уроки мужності , залучають 

учнів до активних форм діяльності, коли кожна справа твориться спільно з дітьми, 

задумується, організовується, виконується, оцінюється. 

З метою надання можливостей для самореалізації учнів у різних видах діяльності в 

навчальному закладі працюють гуртки й творчі об`єднання.  

У школі працюють гуртки естетичного напряму: хореографічний ансамбль 

 « Сонечко»  і вокальний ансамбль « Медуничка» 

Виступи колективів художньої самодіяльності прикрашають усі загальношкільні 

виховні заходи. Вокальний квартет «Світанок», солісти- Гапєєва Емілія , Вашерук 

Софія , хореографічний ансамбль « Сонечко»  нагороджені дипломами за високу 

виконавчу майстерність на міському огляді художньої самодіяльності « Зірковий 

небосхил Кременчука», а також за 1 місце на міському конкурсі патріотичної пісні 

« Про подвиги, звитягу та відвагу» 

Популярністю серед учнів користується команда КВН «Макс», яка посіла 2 місце 

на міському конкурсі команд КВН. 

 

У школі постійно проводяться заходи патріотичного спрямування. 

 

Приділяється увага екологічному вихованню учнів.  

Екологічна агітбригада «Промінь надії» посіла 3 місце на міському конкурсі 



екологічних агітбригад. Учні постійно беруть участь в екологічних конкурсах і 

трудових екологічних акціях. 

 

У напрямку превентивного виховання проводяться зустрічі з представниками 

правоохоронних органів, лекції, конкурси, вікторини. 

 

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості 

неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через 

діяльність в органах учнівського самоврядування. 

У 2018 році рада гімназистів успішно провела благодійні акції «Святий Миколай 

дітям», « Серце до серця», « Хвиля доброти». 

У березні 2018 року учні, батьки, вчителі зібрали благодійні кошти для онкохворих 

дітей. 

Учні, вчителі і батьки підтримують тісний зв`язок із громадськістю мікрорайону 

№12. Проводяться спільні заходи. 

 

З 29 травня  по 15 червня 2018 року в закладі працюють табори відпочинку з 

денним перебуванням «Сонечко» і «Юний науковець». 

У таборах відпочиває 151учень. 

14 учнів пільгових категорій оздоровлюються безкоштовно. 

23 учні, як відмінники навчання, користуються пільгою і сплачують 50% 

батьківської доплати. 

Щодня для вихованців таборів проводяться екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, 

розважальні заходи.   

 

 

 

Робота із звернень громадян  з питань діяльності навчального 

 Закладу 

 

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та 

відповідальність за збереження документів зі звернення громадян 

покладається на директора школи. Графік прийому встановлюється на 

початок навчального року: доводиться до відома громадян (батьків учнів) на 

батьківських зборах в вересні місяці. 

       Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг. Питання про 

роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора 

школи перед колективом   та   громадськістю. Терміни розгляду звернень 

дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».  

 

 Робота у мікрорайоні 

 

      Школа – є центром виховної роботи у мікрорайоні, тому протягом 

звітного періоду зверталася увага на дотримання санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладу та утримання території школи у належному стані 

створення належних умов для відпочинку та занять спортом на шкільному 

спортивному майданчику, де перебуває після навчального процесу та під час 



вихідних     днів      значна      кількість      мешканців      мікрорайону.            

Велика увага приділяється роботі з людьми похилого віку, які запрошуються 

на загальношкільні свята. 

   

 
 Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи 

 

       Фінансово-господарська діяльність у 2017/2018 н.р. здійснювалась згідно з 

річним планом. Будівля школи прийнята в експлуатацію 46 років назад. Але не 

зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з 

колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, 

підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб КНВК проводиться за 

рахунок місцевого бюджету. Протягом навчального року систематично 

здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією 

проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості 

відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти 

спожитих енергоносіїв. Проводилась робота щодо дотримання встановлених 

лімітів. Використання енергоносіїв здійснювалось без перевищення. Заклад 

ввійшов до міського проекту з енергозберігаючих технологій «Підвищення 

енергоефективності громадських будівель». В закладі постійно проводяться 

лабораторні дослідження води, систематично проводиться сервісне 

ослуговування системи очищення питної води. Завдяки чому діти та 

працівники закладу користуються якісною питною водою.  

Працівники школи, учні, батьки проводили різні акції, приймали участь в акції 

з благоустрою «За чисте довкілля», під час якої упорядковано клумби, 

висаджені квіти. Учні школи допомагають у прибиранні території  навчального 

закладу. Ведеться покіс трави на території КНВК та кронування дерев. Для 

поточног ремонту йобслуговування приміщень закладу придбано перфоратор 

та зварювальний апарат. В школі проведений ремонт рекреації 4 поверху,  

приміщень та навчальних кабінетів, зокрема закінчено ремонт музичного 

кабінету, розпочато ремонт кабінету обслуговуючої праці, придбана для нього 

комп’ютерна техніка та нова швацька машина. Замінено енергозберігаючі 

лампи, перевірені лічильники,  встановлено бойлери: один у мадичному 

кабінеті та два  в підсобних приміщеннях, закуплено програвачі для успішної 

здачі ЗНО з англійської мови. Для  проведення практичним психологом 

індивідуальних та групових корекційних, розвивальних занять з 

дітьми придбані настільні ігри розвиваючого характеру. 

Технічний персонал повністю забезпечений миючими, дезинфікуючими та 

чистящими забомами, що дає змогу підтримувати в приміщенні закладу 

чистоту і порядок. З метою забезпечення техногенної та протипожежної 

безпеки було придбано укомплектований щит пожежний закритого типу з 

ящиком для піску, постійно закуповуються нові та здаються на повірку уже 

придбані вогнегасники. Вчасно проводиться дератизація та дезінсекція 

приміщень. 

Школа підключена до мережі Інтернет, працює сайт школи, спільноти школи у 

мережі фейсбук , які поновлюється майже щодня, де відображається життя 

КНВК.  



На сьогоднішній день  розпочато капітальний ремонт з благоустрію території, 

який передбачає повну заміну дворового покриття та перенесення головного 

входу на територію навчального закладу. 

 

Охорона праці педагогічних та технічних працівників 

 

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», у КНВК 

створювалися безпечні умови навчально-виховного процесу, призначено 

відповідальну особу за організацію роботи з охорони праці, а також особу, яка 

відповідає за конкретні питання: пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, 

електробезпеку, догляд за будівлями та спорудами та інше. Забезпечувалися 

виконання розпоряджень, наказів, інструктивних матеріалів з питань охорони 

праці, приписів органів державного нагляду і своєчасне виконання 

колективного договору, угоди з охорони праці. Своєчасно проводяться вступні 

інструктажі, інструктажі з охорони праці на робочому місці, інструктажі учнів 

перед проведенням екскурсій, лабораторних та практичних робіт на уроках 

біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, 

які реєструються у відповідних журналах: «Журнал реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці для учнів», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 

безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці». 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є створення 

належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління 

охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення 

постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його 

надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, 

проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників з питань охорони праці. 

В школі проходив Тиждень охорони праці, присвячений Всесвітньому дню 

охорони праці.  

У 2017/2018 навчальному році було продовжено роботу щодо поповнення 

«банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

які необхідні для організації і безпечного проведення навчально – виховного 

процесу. 

Відповідно до Положення про адміністративно-громадський контроль за 

станом охорони праці в школі щоденно на початку занять вчителі навчальних 

кабінетів і майстерень перевіряли стан робочих місць учнів, справність 

обладнання, пристроїв та інструментів, виявляли відхилення від правил 

техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Недоліки усувались 

негайно або записувались в журналі контролю і повідомлялися адміністрації 

школи для вживання заходів щодо визначення термінів виконання і 

призначення відповідальних. Всі приміщення школи знаходяться у належному 

стані. 

Забезпечується виконання організаційно-технічних заходів упровадження 

державної системи стандартів безпеки праці, своєчасно, до початку 

навчального року, проведено випробування по замірам опору ізоляції та 

заземлюючого контуру (вся необхідна документація у наявності). 



План евакуації при надзвичайних ситуаціях наявний, знаходиться в 

доступному місці. 

Головні завдання школи у 2017/2018 навчальному році будуть спрямовані на: 

- виконання основних положень законів України «Про освіту», ст.53 

Конституції України, «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 

5.2.008-01). 

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та 

основних компетентностей учнів; 

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно до 

їх мети і завдань; 

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального 

функціонування школи; 

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних 

прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського 

самоврядування; 

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка 

учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними 

та обдарованими дітьми; 

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного 

навчання у середній та старшій школі; 

- зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень; 

- робота на території обслуговування школи; 

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників школи. 

Пріоритетні напрямки розвитку закладу: 

 

1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, 

підвищення якості здійснення статутних завдань. 

2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для 

формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного 

забезпечення навчально-виховного процесу. 

3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм 

організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на 

діагностичній основі. 

4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, 

приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини. 

5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань 

профільного та допрофільного навчання. 



6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною 

та початковою загальною освітою. 

7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, 

підвищенням ефективності навчально-виховного процесу. 

8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань 

управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження 

результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного 

працівника за результати своєї роботи. 

9. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази 

методичного кабінету. 

10. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни 

працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень 

11. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та 

безперервної їх освіти. 

12. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду. 

13. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в 

організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних 

працівників із новими педагогічними технологіями. 

14. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження 

системи гурткової роботи. 

15. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на 

створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і 

талановитих дітей. 

16. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її 

ефективність. 

17. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників 

охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи. 

18. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи 

ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників. 

19. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах 

кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. 

Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу 

до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного 

використання тепла, води, електроенергії та майна закладу. 

20. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-

технічної бази та дбайливе її використання. 

21. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та 

зміцнення здоров`я учнів, працівників. 

22. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і зміцненні 

здоров`я. 

23. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

24. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей 

у навчальних та оздоровчих закладах». 

25. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, 

громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією 

харчування школярів. 



Адміністрація закладу, вчителі, учні, намагаються робити все, для того 

щоб школа була затишною, чистою та сучасною. 

Висловлюю щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше 

порозуміння у роботі. 

 

 

 


