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Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб
оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/2018 навчального року.
На цих зборах я керуюся наказом Міністерства освіти і науки України від
28.01.2005 року №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно Положення
про порядок звітування керівників, затвердженого наказом по відділу освіти
райдержадміністрації від 27 травня 2005 року №170.
Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я
керувалася Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом НВК,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора,
законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу
керівника загальноосвітнього навчального закладу.
1.
Персональний внесок керівника у підвищення рівня
організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі
1.1.
Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку; виконання
функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої
освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання
випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки)
Протягом 2017/2018 навчального року велика увага у закладі освіти приділялася
охопленню дітей навчанням. Проведено якісний облік дітей, які проживають в
мікрорайоні закладу. Дітей 5-річного віку на 1 вересня 2017 року у мікрорайоні – 17. Всі
вони охоплені дошкільною освітою (14-дошкільна група Пологівського НВК, 3 –
Дослідницький ДНЗ).
Всього в мікрорайоні НВК проживає 93 дитина шкільного віку. Станом на 1
вересня 2017 року залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, які проживають у
мікрорайоні закладу освіти: 1 учень у першому класі Пологівського НВК на
індивідуальному навчанні, 2 учні – у Дослідницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 дитина
залишилася у дошкільній групі Пологівського НВК.
З 9 випускників 9 класу продовжують навчання у Пологівському НВК 8 та у
коледжі 1. В порівнянні за останні три роки:
Всього випускників
Пологівський НВК
Інші школи
коледжі
ВПУ

2014/2015
12
0
1
6
5

2015/2016
9
8
0
1
0

2016/2017
9
8
0
1
0

В школі на початок 2017/2018 навчального року навчався 81 учень, у дошкільній
групі – 29 дітей; на кінець ІІ семестру 2017/2018 навчального року – 83 учні, у
дошкільній групі – 30.
1.2.
Створення
умов для варіативності навчання та вжиті
заходи щодо
упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес
Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на
державному рівні та варіативну складову у початковій та основній школі з метою
повноцінної загальної освіти та індивідуальних освітніх потреб учнів, здійснення

інноваційної діяльності у навчальному закладі, згідно заяв батьків та за рішенням
педагогічної ради, що передбачає додаткові години:
у 2 класі по 1 тижневій годині курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку.
Моя щаслива планета», авт. Пометун О., Цимбалару А., Онопрієнко О.,
Андрусенко І.
Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета. 1-2 класи»: програми
курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова
Типових навчальних планів. 1 - 4 класи . Книга 4 / Упор. : А. Лотоцька, Г. Древаль.
– Тернопіль: Мандрівець. – 2015. – С. 91 -104. Лист ІІТЗО від 06.0 3.2014 № 14.1/1
2 - Г- 341;
у 3 класі по 1 тижневій годині курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку.
Моя щаслива планета», авт. Пометун О., Онопрієнко О., Цимбалару А.
Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета. 3-4 класи»: програми
курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова
базового навчального плану. Книга 3 / Упор. : Г.Ф. Древаль, Л.Ф. Щербакова, А.В.
Лотоцька. – Тернопіль : Мандрівець. – 2012. – С. 6 -18. Лист ІІТЗО від 08.05.2014
№ 14.1/12 - Г- 674;
у 4 класі по 1 тижневій годині курсу за вибором «Розвиток мовлення», авт.
Карпінська М. Ю., Костюченко Т. М.
Розвиток мовлення. 4 клас : Програми курсів за вибором для
загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова базового навчального
плану. Книга 5 / Упор. : А.В. Лотоцька, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. –
2016. Лист ІІТЗО від 16.06.2015 № 14.1/12-Г- 443
у 5 класі по 1 тижневій годині курсу за вибором «Як навчитися легко вчитися»,
авт. Чепурний Г.А., Заячук О.В., Слушний О.М..
Навчальна програма інтелектуального розвитку (курс за вибором) «Як
навчитися легко вчитися» для основної та старшої школи. Тернопіль: Мандрівець.
Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-742
у 9 класі по 1 тижневій годині факультативний курс «Формування здорового
способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», авт. Воронцова Т.В., Оржеховська
В.М., Пономаренко В.С.
Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та
юнацького віку «Формування здорового способу життя та профілактика
ВІЛ/СНІДу» (авт. Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С.) – Київ:
Алатон. Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-741.
З метою створення умов для оновлення змісту освіти та впровадження в практику
роботи загальноосвітніх навчальних закладів нових освітніх технологій, підручників,
посібників, програм, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, підвищення
майстерності та творчості вчителів протягом 2017/2018 навчального року реалізувалася
інноваційна діяльність за 2 напрямками:
регіонального - 1 - Формування здорового способу життя. Захисти себе від ВІЛ. ( в рамках
проекту «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ/СНІДу через систему
освіти»), реалізує вчитель фізкультури та основ здоров'я Куценко В.О.;
міжнародного - 1 - курс «Освіта для стійкого розвитку в дії», реалізують вчителі
Куроченко Л.В., Богачук Н.П..
Слід
зазначити, що інноваційна діяльність, яка організовувалась та
впроваджувалась у 2017/2018 навчальному році в Пологівському НВК проводилась на
достатньому рівні.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної
роботи
Позакласна робота є значним засобом всебічного розвитку учнів. У її завдання
входить закріплення одержаних у закладі знань, їх поглиблення і застосування на
практиці, розширення політехнічного і загальнонавчального горизонту, розвиток
суспільно-корисної активності і самодіяльності учнів, виявлення і формування їх
індивідуальних особливостей, виховання високоморальних якостей особистості.
Зміст позакласної роботи підпорядковувався освітнім завданням закладу освіти.
Організовані навчальні заняття сприяли проведенню позаурочних занять. На виконання
Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік
учні нашого НВК взяли активну участь у різних предметних інтерактивних заходах, а
саме:
2.

№
Назва заходу
з/п
1.
Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 2017
2.
Всеукраїнський конкурс з англійської мови
«Гринвіч»
3.
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
4.
Міжнародний природничий інтерактивний
конкурс «Колосок»
5.
Міжнародний конкурс з інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер»
6.
ІІ Міжнародна гра зі світової літератури
«Sunflower» - 201 »
7.
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
8.
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

Класи
1-11

Кількість
учасників
23 (29%)

Кількість
відзнак
10

2-11

20 (31%)

17

2-11
1-11

24 (26%)
33 (42%)

13
26

2-11

25 (28%)

18

1-11

7 (9%)

2

2-11
7-11

25 (36%)
8 (20%)

17
3 (44%)

З метою вирішення методичної проблеми навчального закладу та основних
завдань, що стояли перед педагогічним колективом у 2017/2018 навчальному році,
виховна робота спрямована на виховання свідомого громадянина, патріота, формування
у дітей потреб та вмінь жити в громадянському суспільстві, моральної, художньоестетичної, трудової, екологічної культури.
Цьому сприяла система виховних заходів, а саме: шкільних свят, екскурсій,
конкурсів, трудових, екологічних операцій, годин спілкування.
Значна увага протягом навчального року приділялась військово-патріотичному
вихованню.
Вихованці закладу освіти продовжили роботу акції «Школярі Київщини –
школярам Донбасу», метою якого було започаткувати співпрацю нашого закладу освіти із
підрозділами Національної Гвардії України; формувати патріотизм та любов до
Батьківщини, розширити свої знання про історію формування Збройних сил України.
В ході доброчинного руху проведено ряд заходів:

зустріч з військовослужбовцями Національної Гвардії України в Пологівському
НВК;

заняття з правил поведінки з вибухонебезпечними речовинами;

онлайн-конференція зі школою-побратимом м. Волновахи;

передача листів та іграшок одноліткам які перебувають на окупованій території;

ярмарок «Подарунок до дня Святого Миколая для дітей, що перебувають у зоні
АТО».

З метою розвитку почуття відповідальності за майбутнє Батьківщини,
громадської, загальнолюдської гідності були проведені заходи:

лінійка «Прийми нас, мати, під свій покров», присвячена Покрові Пресвятої
Богородиці, Дню Збройних Сил України та вшануванню пам’яті учасників АТО;

урок мужності «Повертайся живим», присвячений пам’яті Героїв Небесної
Сотні;

благодійна справа «Подаруй надію на повноцінне життя» (збір пластмасових
кришечок на протези воїнам АТО).
З метою виховання в учнівської молоді поваги до історичного минулого народу,
любові та шанобливого ставлення до своєї держави, почуття патріотизму відбулися заходи
до таких історичних подій, як:
 День соборності України (День Злуки);
 День пам’яті жертв голодомору «Пам’ять про голодні роки»;
 вшанування пам’яті українських юнаків, які полягли в бою під Крутами;
 День пам’яті, 31-ї річниці аварії на ЧАЕС «Чорнобиль – наш біль довічний»;
 День Перемоги.
У закладі освіти проводиться робота щодо виховання у молодого покоління
поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української
мови, національної культури та традицій:
 виконується Гімну України до початку занять;
 усний журнал до Дня української писемності «Українська мова – диво калинове»;
 Літературно-музична композиція до дня народження поета «Жіночі долі у
творчості Тараса Шевченка»;
 Флешмоб до Дня української вишиванки «Моя сорочка-вишиванка»;
 «Веселі музики» Київської національної філармонії;
 Андріївські вечорниці «Золоте сяйво калити».
Актуальність проведення традиційного свята народного, православного календаря
Святого Миколая, зумовлена соціальною потребою збагачення і збереження неоціненних
духовних скарбів народу. Активна участь дітей у підготовці та проведенні цього заходу
сприяла розширенню знань учнів про Україну, вивченню культурних традицій, обрядів,
звичаїв українського народу.
Відповідальному та дієвому ставленню до навколишнього природного середовища
сприяла участь дітей у Всеукраїнському екологічному місячнику з благоустрою «За чисте
довкілля», в ході якого проведена робота з благоустрою та озелененню, очищенню та
прибиранню шкільної та прилеглої до закладу території, збереженню саду.
Згідно з планом роботи у закладі освіти проводилась
робота з формування
здорового способу життя, попередження травматизму та спортивно-масова робота.
Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму:
 викладається курс «Основи здоров’я»;
 місячник безпеки «Абетка школяра»;
 участь у Всеукраїнському творчому конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами»;
 години спілкування
з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання
травматизму від вибухонебезпечних предметів та випадків утоплення, правил
поводження з електроприладами, поведінка в громадських місцях.
Педагогічні працівники закладу освіти багато уваги приділяли питанням фізичного
розвитку вихованців. При активній масовій участі дітей проводились спортивні змагання,
турніри, шкільні першості:
 змагання з міні-футболу до Дня фізкультурника;

 спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни «Нумо, козаки!»;
 шкільна легкоатлетична спартакіада.
На достатньому рівні у НВК проводилась спортивно-масова робота. Учні закладу
взяли участь у семи районних заходах з десяти.
Протягом навчального року під керівництвом педагога-організатора Рябухи
С.М. активно діяло учнівське самоврядування. Це сприяло формуванню в учнів
свідомого, відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, визначених
Конституцією
України, конвенцією
ООН «Про права
дитини», Статутом
навчального закладу та правилами для учнів. На принципі поєднання педагогічного
керівництва з самостійною діяльністю учнів, працювали дванадцять комісій: партнерства
та соціальних відносин, загальної та позашкільної освіти, екології та краєзнавства, спорту
та здорового способу життя, толерантності та духовного розвитку,культури та дозвілля,
преси та інформації, захисту прав та допомоги в проблемних ситуаціях. Робота комісій
учнівського самоврядування була спрямована на підвищення рівня навчальних досягнень
учнів, вироблення культури поведінки, законослухняності школярів, господарності,
бережливого ставлення до шкільного майна, організацію змістовного відпочинку
школярів, на покращення відвідування учнями школи, зайнятість учнів у позаурочний час.
Голова учкому відвідала всі районні заняття-навчання та нагороджена грамотою та
медаллю «Лідер року». Учнівське самоврядування – це важливий шлях і умова
формування в молодого покоління відповідальності, ініціативи, творчості, залучення до
демократичних перетворень, що відбуваються в суспільстві. Особлива увага приділяється
можливостям забезпечення кожному учневі престижної позиції, успіху в справах,
широких контактів з однолітками. Учнівське самоврядування діє згідно зі Статутом
навчального закладу, на підставі розробленого положення та власного статуту.
Відповідно до календаря організаційно-масових заходів району в закладі проведена
робота на достатньому рівні. Команди учнів НВК взяли участь у районному фіналі
чемпіонату з інтелектуальних ігор для школярів молодшого шкільного віку «З народного
джерела», команда школярів 9-11 класів зайняла ІІІ місце у районному фіналі
інтелектуальної гри для старшокласників «Пізнай себе».
У районному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» учениця 2 класу ( класний керівник
Куроченко Л.В.) зайняла ІІ місце, учень 4 класу Духновський Роман (класний керівник
Засуха В.В.) нагороджений грамотою. У районному етапі конкурсу дитячого малюнку
«Право очима дитини» учениця 7 класу Калініна Софія зайняла ІІ місце, «Київщина без
корупції» учень 7 класу Кордонський Роман нагороджений подякою, «Безпека
дорожнього руху – це життя» учениця 5 класу Куроченко Анастасія зайняла І місце. У
районному конкурсі художньої самодіяльності «Веселка - 2018» у номінації
«Декламування» учениця 9 класу Заєць Світлана зайняла ІІІ місце.
Яскравим підсумком роботи за рік було грандіозне свято успіху «Шкільний
зорецвіт», на якому учні отримували відзнаки та нагороди, а глядачі мали змогу знову
переглянути та пригадати найкращі номери концертних програм.
3.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної
бази навчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчального
закладу та їх раціональне використання.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1965 році. Але не зважаючи на великий
вік та зношеність, адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.
Фінансування потреб НВК проводиться за рахунок бюджетних, спонсорських та
батькіських коштів. Замінено – 13 вікон у їдальні та 2 вікон в приміщенні дошкільної

групи, 7 класних дверей, проведено капітальний ремонт 3 кабінетів: фізики, історії,
математики; кабінету психолога, коридору 2-го поверху, замінено підлогу в учительській
та коридорі дошкільної групи; зроблено відмостку 3-х шкільних будівель.
Придбано у 2017/2018 навчальному році
- енергозберігаючі лампочки – 12 шт. (за позабюджетні кошти)
- спідниці для танців – 6 шт.
- ноутбук – 1 шт.
- світильники у коридор – 8 шт.
- килимки гумові у їдальню – 2 шт.
Завдяки відповідальності працівників за економію, заклад не виходить за ліміти
спожитих енергоносіїв.
Працівниками централізованої бухгалтерії
Васильківського району планово
проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та
оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали
списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією НВК приділяється достатньо уваги естетичному вигляду
навчального закладу. Подвір’я школи та дошкільної групи завжди прибране, доглянуте.
На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі.
4.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими
педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

У 2017/2018 навчальному році штатними працівниками Пологівський НВК
забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти
педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу)
враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші
характеристики. Всі 21 педпрацівників володіють навичками роботи на комп’ютері.
Якісний склад педпрацівників Пологівського НВК:
- вчитель-методист - 2
- спеціаліст вищої категорії – 12
- спеціаліст першої категорії – 3
- спеціаліст другої категорії – 1
- спеціаліст – 1
- навчається заочно – 1 (Засуха В.В.)
- середня спеціальна освіта – 3 (Тарасенко В.А., Засуха Л. Г., Кириченко С.В.).
Мають педагогічні звання:
«вчитель-методист» - 2 (Ведмеденко Я.В., Зеленський О.Ф.)
«старший вчитель» - 2 (Лобко В.О., Беспалова Т.М.)
За підсумками атестації педагогічних кадрів у 2017/2018 навчальному році плановій
атестації підлягав 1 педпрацівник Зеленський О.Ф. Календрузь Ю.О. атестувалася в
позачерговому порядку.
Згідно рішення районної атестаційної комісії (протокол № 1 від 03 квітня 2018
року «Про атестацію педагогічних працівників»), на виконання наказу № 171 від
06.04.2018 по відділу освіти Васильківської РДА «Про затвердження рішення районної
атестаційної комісії (протокол № 1 від 03 квітня 2018 року)»:
- Календрузь Юлія Олексіївна, вчитель англійської мови – відповідає займаній
посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
- Зеленський Олександр Федорович, керівник театрального гуртка – відповідає
займаній посаді, відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «керівник
гуртка - методист»
Перспективний план атестації педагогічних працівників виконано.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів
та педагогічних працівників
5.1.
Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і
педагогічних працівників
5.

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до
нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів працює
шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне
обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі
Гребінківської районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до
результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у НВК
складаються уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від
занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по
закладу.
Медичне обслуговування працівників НВК організовано на базі Гребінківської
районної лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники
їдальні та дошкільної групи проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди
відбуваються за рахунок коштів відділу освіти. На проходження медичного огляду
кожному працівнику НВК виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується
в санітарних книжках установленого зразка.
Важливим аспектом збереження здоров’я вихованців є створення умов для
раціонального харчування дітей протягом перебування у НВК. Організація харчування
учнів закладу регламентується ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 35
Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст.29, 30 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», ст.ст. 1, 2 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02. 2011 №116 «Про
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання
яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 18.01.2016 №16
« Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження
порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», спільного наказу
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від
15 серпня 2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації
харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладах», рішення Васильківської районної ради від 02.03.2017 №187-15-VII «Про
встановлення вартості придбання продуктів харчування та переліку категорій дітей,
харчування яких повністю або частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів»,
наказу № 117 від 14.03.2017 по відділу освіти Васильківської РДА «Про збільшення
вартості харчування дітей у навчальних закладах району та перелік категорій дітей,
харчування яких повністю або частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів».
Згідно з вищезазначеними документами, розмір плати за харчування дітей віком
3-6 років у дошкільній групі навчального закладу для батьків та осіб, які їх замінюють
становить 34,42 грн. – 13,77 – 40 відсотків від вартості харчування на день;
застосовуються знижки з плати для батьків, у сім’ях, які мають трьох і більше дітей, за
харчування дітей у дошкільній групі навчального закладу – на 50 відсотків (для дітей
віком 3-6 років, але не менше 7,00 грн. на день).

Учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним харчуванням за рахунок коштів
місцевого бюджету (сільської ради) з розрахунку 11.89 грн. на день. Гаряче харчування 31
учень 1-4 класів відбувається згідно графіка на перервах у їдальні НВК.
Учні 5-11 класів харчуються за рахунок батьків.
Діти-сироти, діти-інваліди харчуються за рахунок бюджету районної ради,
виходячи з норм харчування, але не менше 14,12 грн. на день.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я,
шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння,
наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У
планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню
життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм
Система роботи закладу освіти та охорона праці і безпеки життєдіяльності
спрямована на збереження здоров’я усіх учасників освітнього процесу.
Наказом директора по НВК від 25.08.2016 року № 105 призначено відповідального
за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Розроблено посадові
інструкції та інструкції з охорони праці. Працівники під підпис ознайомлені, кожен
отримав 1 екземпляр на руки.
У навчальних кабінетах з підвищеною небезпекою є інструкції з охорони праці,
журнали інструктажів; медичні аптечки для надання першої допомоги.
Перед кожним виїздом учнів за межі населеного пункту відповідальні за
збереження життя і здоров’я дітей проводять відповідні інструктажі із записом у журналі
проведених інструктажів.
На кожному поверсі є схеми евакуації в разі надзвичайної ситуації. Вчителі та
техпрацівники знають свої обов’язки на випадок евакуації.
В класних кімнатах та коридорах біля розеток та вмикачів світла є позначки «220».
Наказом директора НВК заборонено використання електропобутових приладів; чітко
розписуються вимоги по дотриманню техніки безпеки на час проведення вечорів, свят.
У навчальному закладі є 10 вогнегасників, остання перезарядка була у серпні 2017
року.
Заклад обігрівається центральною котельнею, водопостачанням з власної
свердловини, системою каналізації, зовнішнім та внутрішнім освітленням.
Щорічно на нарадах при директору, класних годинах, загальношкільних та класних
батьківських зборах аналізується стан дитячого травматизму. Особлива увага
приділяється попередженню дорожньо-транспортного травматизму.
Всі педагогічні та технічні працівники до початку навчального року пройшли
обов’язкові медичні огляди. Працівники дошкільної групи та кухні медогляди проходять
двічі на рік. Організацію проходження медоглядів покладено на медсестру. Питання
контролю за проходженням медоглядів веде особисто директор НВК.
Постійно у полі зору адміністрації закладу знаходиться організація харчування в
шкільній їдальні.
Наказом директора по НВК від 01.09.2017 року № 119 визначено відповідальних за
прийом продуктів та здійснення контролю за їх якістю. Створено бракеражну комісію.
Кухарями щоденно проводиться відбір готової продукції на добові норми. Харчування
організовано відповідно двотижневого меню, затвердженого Держпродспоживслужбою
Стан організації харчування щороку заслуховується на нарадах при директору, під
час звіту керівника перед громадськістю. Вчителі проводять постійну роботу по
вихованню в учнів потреби дотримання санітарно-гігієнічних навичок, особливо при
прийомі їжі.
5.2.

Адміністрація закладу дбає про забезпечення миючими та дезінфікуючими
засобами, дозволеними для використання у дитячих навчальних закладах.
З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання навчального закладу
розроблено і затверджено директором графік проведення вологого прибирання класних
кімнат протягом дня та після занять; графік провітрювання та призначено відповідальних
за їх виконання.
На нарадах при директору ставиться питання щодо дотримання рухового режиму
молодших школярів, необхідності чергування розумової праці та фізичних навантажень;
проведення фізкультхвилинок на уроках.
Особлива увага приділяється дотриманню чистоти і провітрюванню у дошкільній
групі. Є бактерицидна лампа, з допомогою якою помічники вихователів приводять
знезараження групових кімнат, спалень, м’яких іграшок.
Класні кімнати та коридори пофарбовані у спокійні кольори, є кімнатні рослини,
що створює атмосферу затишку.
У створенні безпечних умов задіяні педагогічні та технічні працівники, батьки,
учнівське самоврядування, громадськість.
Проаналізувавши стан здоров’я учнів НВК за останні роки, ми прийшли до висновку,
що майже 50% учнів мають відхилення у здоров’ї. Тому стало необхідністю
педпрацівникам вивчити та запроваджувати у навчально-виховний процес
здоров’язберігаючі технології, а саме: хвилини релаксації, фізкультхвилинки на уроках;
динамічні перерви в початковій школі.
Під контролем адміністрації закладу робота вчителів з використання
здоров’язберігаючих технологій на уроці та об’єм домашніх завдань.
Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з
малозабезпечених сімей
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у НВК, проводиться
згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки
учнів
пільгових
категорій.
Кількість
дітей
у
них
становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 1;
• інвалідів – 3;
• чорнобильців – 6;
• багатодітних – 18 .
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу освіти.
5.3.

5.4.
Отримання правопорядку неповнолітніми та вжиті
профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку
Згідно ст. 52 Закону України «Про освіту» та з метою ведення систематичної
роботи з учнями, схильними до правопорушень, дотримання законодавства, моральних,
етичних норм, створено раду з профілактики правопорушень, закріплені наставники за
учнями девіантної поведінки. На внутрішкільному обліку стоїть 1 учень 9 класу Бадзюх
Олег.
Учнів, які стоять на обліку в КМСН, немає.
У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і
виховання:
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години
- лекції, бесіди на правову тематику
- анкетування
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів
- уроки правознавства
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями
- батьківські лекторії

- відвідування соціально незахищених сімей вдома.
5.5.
Стан дитячого травматизму
У 2017/2018 навчальному році дитячого травматизму не було.
6.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості
закладу освіти до управління його діяльністю; співпраця з
громадськими організаціями
Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому
педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою
створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є
соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному
процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом
захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх
вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження
заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Пологівському НВК є
батьківський лекторій. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей
дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація закладу освіти, запрошуються
працівники Васильківського РВУМВС, Васильківської ЦРЛ, центру зайнятості, районного
відділу юстиції.
7.
Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з
питань діяльності закладу освіти. Реагування керівника на
зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною
радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
Відповідно до Закону України «Про звернення» у закладі ведеться «Журнал
звернень громадян». Від жителів села та батьків, надходили лише деякі запити
інформаційного характеру.
За 2017/2018 навчальний рік поступило до закладу ряд звернень громадян в усній
формі, які були розглянуті на нарадах при директору та своєчасно вирішені, та одна заява
від 17.07.2017 у письмовій формі від Михайлюк Н.Г. з питання внесення записів до
трудової книжки. Дана заява була розглянута та дана письмова відповідь (вих. №99 від
31.07.2017).
Звернень учасників антитерористичної операції, громадян, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, з
питань, пов’язаних із зарахуванням дітей до навчального закладу, вихованням у
дошкільній групі Пологівського НВК не поступало.
Звернень громадян, у яких ідеться про недоліки в організації освітнього процесу в
закладі освіти, порушення прав дитини, не поступало.

