


Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити
певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на
посаді протягом 2018-2019 н. р.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок
звітування директора перед колективом школи та громадськістю,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005
р. № 178

Основними завданнями щорічного звітування керівників навчальних
закладів є:

• забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним
закладом;

• стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками
навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним
закладом.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я
керувався Законом України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими
обов’язками директора школи та іншими нормативними актами, що
регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Шановні батьки, 
колеги, гості школи!



• Загальні відомості про навчальний заклад

• Освітній процес школи

• Якість освітнього процесу

• Виховний процес 

• Медичний супровід освітнього процесу

• Харчування учнів

• Фінансова та господарська діяльність

• Завдання на 2019 – 2020 н. р.



 Належна матеріально-технічна 

база навчального закладу;

 достатня кількість приміщень; 

 забезпечення шкільним автобусом;

 наявність автономного опалення;

 наявність їдальні, як окремого харчоблоку.
Триповерхова школа

збудована в 1979 році

Площа- 3441,7 кв.м

19 навчальних кабінетів, 

з них 3 кабінети, обладнані 

мультимедійною дошкою

Пластикові вікна 

на 1, 3 поверхах
Нова котельня школи 



2 комп’ютерні класи Шкільна бібліотека

Спортивний зал

Тренажерний зал

Підвіз учнів з 4 сілШкільна їдальня

на 200 учнів



У школі працюють 23 педагогічні працівники. 

Вищу педагогічну освіту мають 20 вчителів, 87%. 

Пед. звання “Вчитель методист” – 4 вчителі, 17%;

Пед. звання “Старший вчитель” – 9 вчителів, 39%;

Вища категорія – 17 вчителів, 74%;

І категорія – 3 вчителів, 13%;;

Спеціаліст – 3 вчителів, 13%;

Працюючі пенсіонери –7 вчителів, 30%.

Педагогічний колектив школи  має 

високий рівень професіоналізму, творче і 

небайдуже ставлення до інновацій, він 

цілеспрямований на покращення якості 

освітнього процесу та роботу з 

обдарованими учнями і на особисте 

самовдосконалення.



 забезпечення виконання Державного стандарту рівня
навчальних досягнень (за результатами ДПА, ЗНО,
олімпіад, конкурсів);

 допрофільна та профільна підготовка;

 експериментальна діяльність навчального закладу,
впровадження курсу “Фінансова грамотність”;

 комплексне використання ІКТ у навчально-виховному
процесі навчального закладу;

 підключення навчального закладу до мережі Інтернет;

 педагогічний досвід та майстерність педагогічного
колективу;

 наявність сприятливого психологічного мікроклімату в
колективі.



У школі навчається 217 учнів, з них: 

1- 4 класи – 72 учні

5 - 9 класи – 96 учнів

10 – 11 класи – 49 учнів

Найбільші клас 11 - 25 учні

Найменший 2 клас - 12 учнів

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кіл-сть учнів 196 191 198 200 205 217 223 229

Кількість класів 11 11 11 11 11 11 11 11

Набір у 1 кл. 14 24 15 14 21 26 18 21

Набір у 10 кл. 17 16 16 19 19 20 22 19

Середня

наповнюваність

класів

18 17 18 18 19 20

20 20

Народжуваність 

дітей у мікрорайоні

школи

14 11 15 17 12



Характеристика сімей:

Всього – 156, з них:

Повні – 114, неповні – 42 (виховує одна мати – 39, виховує один 

батько – 3)

Багатодітні сім’ї – 27, в них дітей, що навчаються в школі – 57.

Сім’ї воїнів АТО – 2, в них дітей, що навчаються в школі – 3.

Малозабезпечені сім’ї – 15, в них дітей, 

що навчаються в школі – 39.

Діти-сироти – 2.

Діти, батьки яких позбавлені батьківських прав – 4.
Проблемн сім’ї – 3.



Відмінники:

Лесик Катерина - 2клас

Азарова Софія- 3 клас

Михальчук Єлизавета-4 клас

Моргун Вероніка – 4 клас

Журавель Валерія -8 клас

Шевченко Світлана- 10клас

Гільфанова Вікторія – 10клас

Косенко Ірина – 10 клас

Трегуб Ігор – 10 клас

Семенчук Неля – 11 клас

Косенко Альона – 11 клас

ДПА в 4 та 9 класах в 2019 році

4 клас 9 клас

Укр. мова Математ

ика

Матема

-тика

Укр.

мова

Георафія

К-ть учнів 24 24 20 20 20

Якісн.показн. 50% 30% 45% 70% 75%



ДПА в 11 класі у формі ЗНО в 2019 році: 

Предмет К -

ть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вчитель

Укр.мова 25 1 2 7 4 5 2 2 - 2 - - - Студент Л.М.

Біологія 19 - - 1 3 9 4 1 - 1 - - - Кулабухова Л. Ι.

Математика 19 - 1 6 3 3 3 1 1 1 - - - Петренко С. Г.

Географія Нікітчук О. А.

Історія Укр. Губчик о. Я.

Фзика 1 - - - - 1 - - - - - - - Нечепуренко В. А.



ДПА у формі ЗНО в 11 класі

Предмети 2016 – 2017 н. р. 2017 – 2018 н. р. 2018 – 2019 н. р.

Успішність/

Якісний 

показник

Високий рівень Успішність/

Якісний 

показник

Високий  

рівень

Успішність/

Якісний 

показник

Високий  рівень

Українська 

мова

76%/35% 10– Косенко Л. 81%/25% 12 - Гурін К.

10 –ШевченкоА.

60%/16% -

Математика 100%/67% - 50%/30% - 63%/16% -

Біологія 73% /10% 11 – Косенко Л. 100%/10% 11 - Гурін К. 95%/11% -

Географія 100%/100% 10 - Косенко Є.

10 - Мотуз Я.

10-МоскаленкоВ. 

100%/67% -

Історія 

України

86% /14% 11 – Косенко Є. 100% /33% -

Фізика - - - - 100%/0%





Ιнклюзивна 

освіта в школі
Сарман Мілана  - учениця 2 класу

Косенко Олена Іванівна – учитель 2 класу

Кутова Олена Анатоліївна – асистент вчителя

Йде облаштування ресурсної кімнати



І етап (шкільний) - 172 учасник.

ІІ етап (районний) – 53 учасники. 

Призери серед шкіл району – 5 учасників. 

Призери:

Семенчук Неля, учениця 11 класу, з предметів – історії, 

екології. 

Козак Вікторія, учениця 11 класу - з економіки.

Косенко Альона, учениця 11 класу – з правознавства.

Косенко Ιрина, учениця 10 класу – з екології. 

У ІІІ етапі (обласному) олімпіади взяли участь 

учениці 11 класу з таких предметів: 

• Екології – Семенчук Неля (Учитель Кулабухова Л.Ι.);

•Економіки – Козак Вікторія (Учитель Нікітчук О. А.).



•Міжнародний конкурс ім. П. Яцика

(ІІ етап) – 9 учнів. 

Призери – 3 учнів ( Щербина С. - 5 кл., Ремез Д. – 6 кл., Косенко І. – 10кл

•Міжнародний конкурс ім. Т. Шевченка (ІІ етап)– 7 учнів. 

•Призер – Семенчук Н., 11 клас. 



Перший загальноукраїнський конкурс 

наукових робіт з історії серед  учнів середніх 

навчальних закладів з нагоди 310-ї річниці 

Конституції Пилипа Орлика (1710-2020)
При Національній академії наук України

Інститут історії України

Міністерстві освіти і науки України

Університеті митної справи та фінансів
КОНКУРСНА РОБОТА

“БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ОЛІВЕР КРОМВЕЛЬ:

ВИДАТНІ ПОСТАТІ ЕПОХИ”
Виконала учениця 10 класу

Косенко Ірина Юріївна

Вчитель історії Губчик Олександра Яківна



•У Конкурсі малюнків:

“Мама і Україна” прийняли участь учениці Горбенко Н. (5 кл.), 

Кузьмицька В. (7кл.).

“Чорнобиль очима дітей” представили свої роботи учні:

Горбенко Н. (5 кл.), Кузьмицька В. (7кл.), Несен Ю., Гамзин А.(8 кл.)

Вчитель Ремез Т. А.

•«Вірш. Лист, малюнок для матері» прийняла участь учениця 9 класу 

Петренко К. Вчитель Студент Л. М.

•У Олімпійській вікторині з фізичної культури

прийняли участь учні 4 класу  Михальчук Є., 

Чуботару Є..

Вчитель Медведецька Н. С..



•У VI Всеукраїнському турнірі «Стратегія фірми – 2019» прийняло участь 

4 учнів. Це Шевченко С., Леончук С. (10 кл.) та Кіріченко О., Козак С. (9 

кл.);

•Участь прийняло у «Фінансових боях» 5 учнів – це Азаров Д., Рябенко Т.,

Гамзин  Р. (10 кл.), Козак В. (11 кл.), Шевченко К. (9 кл.).

Координатор Нікітчук О. А.

•У конкурсі «БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ”  на сайтіcisco.nmu.org.ua

прийняло участь 6 учнів. Координатор Нечипуренко В. А.



•Фотовиставка до Дня соборності України за темою «Україна–це ми!»,

Сотніченко Оксана, учениця 10 класу представила свої роботи.   

Координатор – Залужня О.М. 

«Пожежа в душі, якої не згасити»і «Час підніматися вище»



Конкурс 2016 – 2017 

н.р.

2017 – 2018 

н.р.

2018 – 2019 

н.р.

1 Конкурс «Патріот» 10 23 20

2 Конкурс «Пазл» 13 11 16

3 Конкурс «Кенгуру» 20 25 17

4 Конкурс «Соняшник» 18 15 19

5 Конкурс «Колосок» 26 15 18

6 Конкурс «Грінвіч» 11 - 18

7 Конкурс «Левеня» 8 4 4

8 Конкурс «Кришт. сова» 10 - -

9 Конкурс «Олімпус» 11 8 15

10 Конкурс «Геліантус» 17 16 20

11 Конкурс «Лелека» - 9 -

ВСЬОГО 144 126 147



Участь учнів

у онлайн – олімпіадах, онлайн-конкурсах 

на сайті «Всеосвіта»

Конкурси:
“Безпечна дорога до школи » 

(7 учнів)

Призерів – 2 учнів

Координатор – Косенко  О.Ι.

• “Садок вишневий коло 

хати”(8 учнів) 

Призерів – 6 учнів

Координатор – Кутова О. 

Предмет\Сайт Кільк.
учн.

Координатор

Початкові класи 7 Косенко О. Ι.

Укр. мова 19 Студент Л. М.
Корольова С. С.

Англ. мова 20 Ремез В. Г.
Ремез Т. А.

ВСЬОГО 46 учнів

Призерів – 7 учнів



Участь учнів

у онлайн – олімпіадах, онлайн- конкурсах 

на сайті «На Урок»

Предмет\Сайт Кільк.                                                                                                                        
уч.

Координатор

Початкові класи 7 Косенко О. Ι.

Біологія 15 Кулабухова Л. Ι.

Географія 15 Панкова О. П.

Фізика 22 Нечипуренко В. А.

Зарубіжна літер. 17 Залужня О. М.

Англ. мова 33 Ремез Т. А.

Ιсторя України 18 Матвієць Ю. Ф.
Губчик О. Я.

ВСЬОГО 127

Конкурси:
• «Зимові свята в традиціях нашого 

народу» (15 учнів)

Призерів – 13 учнів

Координатор – Кутова О.А.

Призерів – 24 учні



Футзал (юнаки)

• II місце старша група

• I місце молодша група

Футзал (дівчата)

• I місце

Волейбол (Районні)

• III місце збірна школи

Захист Вітчизни (зимові)

• I місце збірна школи

Захист Вітчизни (весняні)

• I місце збірна школи

Шкіряний м'яч (Районні)

• I місце середня група (2007 р. н.)

• I місце молодша група (2008 р. н.)

Футбол (Районні)

• I місце збірна школи

Кубок мера (Солоне)

• I місце молодша група

• III місце середня група

• I місце старша група

Участь у спортивних 
змаганнях

Учитель: 

Сергеєв Володимир 
Іванович





Нікітчук О. А. - учитель географї та біології,

яка викладає предмет «Основи здоров'я»

в 5 – 11 класах стала учасником

ΙΙ етапу (районного) Всеукраїнського конкурсу

“Учитель року – 2019 р.”

Згідно з умовами проведення конкурсу,

визначеними МОН України, конкурсантка взяла

участь у тестуванні з фахової майстерності, 

пройшла конкурсні випробування: 

«Практична робота»,

«Методичний практикум», 

«Проект», 

провела урок з предмету «Основи здоров'я».



Семінар вчителів 
географії, біології та основ здоров’я

Інтегрований урок у 7 класі на тему: 

“Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. 

Природні об’єкти, занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Північної Америки” Інтегрований урок у 7 класі на тему: 

“Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. 

Природні об’єкти, занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Північної Америки” 

Вчителі: Панкова О. П., Кулабухова Л. І., Нікітчук О. А.



Панкова О. П. Розробка уроку “Природа материка 

Антарктида”

Кулабухова Л.Ι. 
Година спілкування  «Як спілкуватись продуктивно»

Косенко О. Ι.
Інтегрований  урок-подорож «У гості до звірів»

Нечипуренко В. А.
Розробка уроку“Порівняння швидкостей руху”

Ремез Т. А.
•Розробка уроку англ. мови  “Україна. Клімат. Геограічне 

положення» (8 кл.) 

•Розробка уроку“Все про мою сім'ю» (5 клас)

Вчителі, які опублікували свої розробки на сайті «На Урок», 

були нагороджені сертифікатами 



За даний матеріал учителі отримали сертифікати та  

спеціальні дипломи, які визнані на сайті найкращими,

як «Вибір редакції».

Панкова Ольга Петрівна

«Розробка уроку з географії в 7 класі «Стихійні явища природи»

Ремез Тетяна Андріївна

Розробка уроку з англйської мови в 5 класі“ Все про мою сім’ю»

Кулабухова Любов Іванівна

Програма навчальних екскурсій і навчальної 

практики з екологічного виховання



Панкова Ольга Петрівна

Методична розробка 
«Організація самостійної роботи з підручником на уроках 

географії»

Кучерява Наталя Миколаївна

Методична розробка
«Методика дослідження навколишнього середовища в 

умовах нової української школи»

Кулабухова Любов Іванівна

Методична розробка
«Технологія навчання як дослідження на уроках біології»



З метою запобігання дитячого травматизму з учнями школи
систематично проводились заплановані бесіди та інструктажі з
безпеки життєдіяльності, а також перед кожними канікулами,
тривалими святковими днями та позаплановими заходами
проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки, які
фіксувалися в журналах інструктажів, класних журналах та були
записані до щоденників учнів. У кожному класі є куточки
здоров’я для учнів і батьків.

Кожен вчитель-предметник перед початком занять
(у вересні та січні) проводив вступний і повторний інструктаж з
безпеки життєдіяльності. Перед виконанням завдання
лабораторної або практичної роботи, вчитель також проводив
інструктаж з безпеки життєдіяльності, а також при зміні видів
діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури.

В школі на протязі навчального року проводили «Тижні
безпеки дитини», з метою профілактичної роботи, щодо
запобігання дитячого травматизму.

Нажаль, протягом навчального року стався один випадок
тяжкого травмування учня.



За результатами медогляду в 2018-2019 навчальному році виявлено 

порушення у стані здоров'я учнів школи.

Захворювання такі:

• Порушення постави у 4 учнів;

•Порушення зору у 20 учнів;

•Захворювання верхніх дихальних шляхів у 27 учнів;

•Серцево – судинні захворювання у 38 учня;

•Нервові захворювання у 16 учнів.

Розподіл учнів за медичними групами:

•Звільненні від уроків  фізичної культури – 0 учнів;

•Підготовча група – 103 учні;

•Спецгрупа – 14 учнів;

•Основна група – 93 учні.



В школі працює медична сестра та медичний кабінет

Всього кількість звернень учнів у медичний кабінет 

протягом року — 974, з них:

Мікротравми – 219;

Шлунково-кишковий тракт – 244;

Пониження або підвищення тиску – 78;

Підвищення температури тіла – 143;

Зубний біль – 41;

Головний біль – 87;

Нервові перевантаження – 68;

ГРВІ – 94.





Сума всіх видатків на школу за період з 01.06.2018 року по 01.06.2019 року 

становить — 6 337 742 грн.

1. Оплата праці та нарахування на оплату праці — 4 317 538 грн., з них:

• Заробітна плата педагогічних працівників 

та обслуговуючого персоналу — 3 560 585 грн., 

• Нарахування на оплату праці — 756 953 грн.;

2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю — 382 474 грн.

(придбання меблів, мережевого обладнання, дидактичних матеріалів для НУШ,

придбання шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт та позбавлених батьківського

піклування, придбання дизельного палива для підвезення учнів, придбання

господарських товарів для ремонту школи, придбання канцелярських товарів,

придбання витяжних шаф у їдальню, облаштування туалету на ІІ поверсі, придбання

запасних частин та мастила для поточного ремонту автобуса, посуду для їдальні та ін.)

3. Придбання медикаментів та перев'язуючих матеріалів — 2 495 грн.



4. Придбання продуктів харчування — 169 910 грн.

5. Оплата послуг — 7 261 грн.:

(послуги зв’язку, реєстрація, страхування та технічний огляд автобусів, медогляд

працівників, страхування приміщення школи, перезарядка вогнегасників, дератизація

приміщень, бактеріальне обстеження води тощо.)

6. Видатки на відрядження працівників — 4 783 грн.

7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 1 221 334 грн., з них:

•теплопостачання — 1 109 735 грн.;

•оплата електроенергії — 111 599 грн.

8. Придбання обладнання і предметів довгострокового використання— 231 299

грн.

(придбання меблів дидактичних матеріалів, комп’ютерного обладнання для НУШ та

ресурсної кімнати)

9.На потреби забезпечення функціонування закладу освіти батьками учнів школи та

спонсорами також надавалася допомога.



На конкурсі було представлено:

 Презентацію КЗО “Новопокровська СЗШ”;

 Проект опорного закладу.

За концепцією опорного закладу школа має бути більш оснащена, 
інтерактивною, мобільною (легко трансформувтись та пристосовуватись під 
потреби дітей) та бути обладнаною сучасними технологіями. Також це школа з 
інтерактивним методом навчання, вільним доступом до інтернету та 
електронних бібліотек. Опорна школа – це спосіб спробувати дати всім дітям 
рівний доступ до якісної освіти. Школа, яка  мотивує до гармонійного 
особистісного розвитку дитини, в майбутньому стає  «школою успіху 
особистості». Це школа мрій, де кожен учень зможе себе реалізувати як 
індивідуальність, виховує лідерів та активних громадян, осіб цілісних та з 
високими моральними стандартами. Це школа, де думка кожної дитини 
почута. Школа, яка має навчати дітей мислити глобально та різносторонньо. 

Наш колектив – це вчителі, учні, батьки, громада, впевнені у собі, своїх силах, 
які володіють перспективним баченням того, яких змін школа потребує 
сьогодні, готові до співпраці для спільного розв’язання проблем.



•Підвищення привабливості школи для батьків, учнів та колективу;

•Підвищення рівня організаційної культури школи;

•Прагнення покращення результативності досягнень в освітній 

діяльності;

•Підвищення ефективності заходів з інформування населення щодо 

нових освітніх послуг;

•Сприяння створенню творчої атмосфери в колективі;

•Стимулювання науково-методичної діяльності педагогів;

•Удосконалення системи виховної роботи з розвитку творчих

здібностей учнів, формування здорового способу життя;



•Дбати про кваліфіковану підготовку випускників, що визначається 

відсотком вступу їх до вузів;

•Проведення роботи зі збереження та поповнення контингенту учнів, 

забезпечення їхніх освітніх потреб відповідно до суспільного 

замовлення;

•Представлення результатів діяльності школи

зовнішньому інформаційному середовищі (сайт школи, ЗМІ);

•Вивчення відгуків батьків про освітній заклад;

•Здійснення прозорої фінансової діяльності;

•Використання інноваційних технологій навчання і виховання;

•Збереження традицій та введення нових;

•Сприяння розвитку учнівського шкільного самоврядування;

•Підвищення рівня співробітництва з батьківською громадськістю;

•Регулярно проводити посильні ремонтні роботи школи;

•Поповнення матеріально-технічної бази закладу.


