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Шановні колеги, батьки, учні! 

Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки минулого навчального року, 

оцінити діяльність керівника ніколи. Мій звіт про те, яку роботу провів директор, 

щоб забезпечити реалізацію державної освітньої політики. 

Головною метою школи у 2015-2016 навчальному році було створення 

необхідних умов для забезпечення учням рівного доступу до здобуття якісної 

освіти, формування компетентної соціально-адаптованої особистості, готової до 

самореалізації у різних сферах життєдіяльності в сучасних умовах, вжиття 

заходів щодо реалізації чергового етапу переходу старшої  школи на новий зміст 

освіти. 

Школа в минулому році працювала в одну зміну. У нашій школі навчалося 

протягом року 674 учнів у 24 класах. Навчання здійснювалося українською 

мовою. 

Згідно з посадовими обов’язками директор здійснює розстановку кадрів, 

підбір обслуговуючого персоналу, сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня 

педпрацівників, заохочує їх. 

У школі викладацьку діяльність веде 41 вчитель. На сьогоднішній день 

вакансій немає. 
- - 

Педколектив нашої школи наповнений в основному досвідченими 

вчителями, які мають такі 

  кваліфікаційні категорії:  

вища – 29,  І категорія –10, ІІ 

категорія - 5, спеціаліст – 7; 

 звання :  

«Старший учитель» – 19, 

«Учитель – методист» - 4. 
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Курсова перепідготовка (кількість):  
 

2011 20012 2013 2014 2015 

12 10 14 16 17 

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 

України в школі створена атестаційна комісія, яку очолює директор школи, що 

вивчає систему роботи педагогів та здійснює їх атестацію з урахуванням думки 

педагогічної, батьківської та учнівської громадськості.  

У 2015-2016 н.р. було проатестовано 13 педпрацівників.  

За результатами атестації: 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 5 

педагогам; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1 педагогу; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - соціальному 

педагогу; 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 1; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» 9 тарифного розряду – 1 

учителю; 

- підтверджено педагогічне звання «Старший учитель» - 3 педагогам  

- присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» -  Чердаклієвій Н.В.; 

- присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист» - Крот О.В. 

На розгляд колективу подано на заохочення 3 педагога.  

Під час атестації узагальнено педагогічний досвід вчителів: 

- Чердаклієвої Н.В. «Розвиток пізнавальної активності при вивченні світової 

літератури з використанням ІКТ». 

- Крот О.В. «Система роботи з обдарованими дітьми. Розвиток творчих 

здібностей учнів як один з шляхів формування активної громадянської позиції. « 

При визначенні професійного рівня педагогів відзначалися уміння вчителів 

використовувати в навчально-виховному процесі інформаційні технології. 

Результатом цієї роботи стали портфоліо педагогів з особистим досвідом до 

творчого звіту.Інформатизація школи істотно впливає на зміст, організаційні 

форми й методи навчання та управління навчально-виховним процесом 

В школі є 21 комп’ютер, серед яких 3 комп’ютери застарілі ( 2002 рік) та  в 

не робочому стані, 3 ноутбуки, 2 мультимедійних проектора. В закладі 2 

принтера, 2 сканера, які розміщені в кабінеті інформатики та 3 

многофункціональних пристрою в кабінеті секретаря директора школи, кабінеті 

заступників директора з НВР, в кабінеті психолого-соціальної служби та в 

методичному кабінеті.  

 Персональні комп’ютери вдома  мають 39 (72%) педагогів школи та 

близько 380 (≈ 50 %) учнів.  

Комп’ютерами обладнані кабінети української мови та літератури, історії, 

ОБЖ, біології, географії, 2 кабінета іноземної мови, але недоліком є те, що вони 

застарілі, не підключені до мережі Інтернет та локальної системи школи.  

В школі є досвід використання мультимедійних засобів на різних уроках. 

До мережі Інтернет підключено НКК, та адміністративні комп’ютери.   

Електронна скринька : shkola75@i.ua; Власний веб-сайт : zzosh75.ucoz.ru 

mailto:shkola75@i.ua
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Завантаження НКК  
Завантаже

ння НКК 

(год./ 

тиждень) 

З них: Напрямок 

використання Уроки 

інформатики 

(год/тиждень) 

Уроки 

технологій 

(год/тиждень) 

Спецкурси 

(год/тиждень) 

Факультатив

и 

(год/тиждень) 

Інше 

(год/тиждень) 

46 36 0 0 0 10 Творчі завдання учнів; 

Самоосвіта вчителів; 

Виховні години; 

Уроки з 

використанням ІКТ 

З метою створення єдиного інформаційного освітнього простору, 

залучення батьків в навчально-виховний процес, здійснення зворотного зв’язку з 

ними,в школі використовується  програма «Курс-Школа». Складена база даних 

про учнів, батьків, вчителів. Було введено навчальний план, розклад уроків, 

основні шкільні документи. На кінець навчального року виставлено річні та 

атестаційні бали. З якими батькі можуть ознайомитися на сайті «Мої знання». В 

школі функціонує програма «Мікрорайон». Для вивчення успішності навчання 

учнів в школі використовується трирівнева програма автоматизованої обробки 

результатів моніторингових досліджень, розробленої навчально-методичним 

центром управління освіти і науки Запорізької міської ради 

Всі вчителі пройшли оцінку комп’ютерної грамотності. Персональні 

комп’ютери вдома мають 39 (72%) педагогів школи та близько 380 (≈ 50 %) учнів. 

Навчання педколективу інформаційним технологіям організовано через 

районний відділ освіти на курсах «Інтел® Навчання для майбутнього», «Основи  

ІКТ. Партнерство у навчанні», «Веб.2.0», на районних, шкільних семінарах, в 

творчих групах, під час самоосвіти вчителів.  

Інформаційна компетентність педагогів визначалася і формувалася на 

шкільних педагогічних семінарах.  

Результативність з  даного питання відображено в досягненнях вчителів: 

 Мацкуляк Ю.В., вчитель математики посіла ІІ місце в районному, ІІІ місце в 

обласному конкурсі навчальних проектів за програмою «Intel@Навчання для 

майбутнього», впроваджений в навчально-виховний процес. 

 Блог вчителів початкових класів під керівництвом Похілько А.В. відзначено 

дипломом конкурсу «Нам добре разом крізь». 

Протягом року директором велася необхідна документація з кадрових 

питань згідно чинного законодавства. Щорічно в кінці навчального року серед 

вчителів школи проводиться анкетування «Школа очима вчителя». За 

результатами цього анкетування стиль керівництва школою було оцінено як 

демократичний. 

В посадові обов’язки директора школи входить видача наказів та 

розпоряджень, що регламентують діяльність усіх учасників навчально- виховного 

процесу 2015-2016 навчального року. Згідно з посадовими обов’язками директор 

організовує навчально- виховний процес, здійснює контроль за його ходом і 

результатами. Виконуючи ці обов’язки, була пророблена така робота: 

1. Директор школи є головою педагогічної ради. У 2015-2016  навчальному році 

було проведено 9 педагогічних рад, з них тематичних - 4, з наступних питань: 

Діяльність педагогічного колективу в умовах компетентнісного 

підходу в навчально-виховний процес в 2015-2016 навчальному 

Директор, 

Панасюк В.У 
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році, творчі знахідки, досвід, досягнення, невикористані 

резерви. 

Реалізація виховного потенціалу уроку – умова здійснення 

якісної освіти 

Христова С.В. 

Корекційна робота вчителів з різними категоріями 

інтелектуальної підготовки учнів.  

Єрмак Л.Ю. 

Самоосвіта вчителя – найефективніший шлях до підвищення 

професійної компетентності.  

Панасюк В.У 

2. До посадових обов’язків керівника школи відноситься створення умов для 

здобуття загальної освіти дітьми та підлітками на рівні державних 

стандартів. 

Виконуючи статтю 53 Конституції України, Закон України «Про загальну 

середню освіту», 2011-2012 навчального року в школі під керівництвом директора 

була проведена робота щодо забезпечення здобуття обов'язкової загальної 

середньої освіти підлітками і дітьми, які мешкають у мікрорайоні школи. 

Охоплення навчанням дітей шкільного віку від 6 до 18 років має такі 

показники: 

- всього мешкає на території обслуговування 730 дитини шкільного віку. 

Навчається 674 осіб. 

- не здобувають повну загальну середню освіту 23 особи: з них 21 особа 

навчається у спеціальних закладах для дітей з вадами розумового розвитку; 2 

дитини не навчається через небажання батьків віддавати дітей навчатися з 6 років. 

На сьогодні охоплено навчанням дітей 6-річного віку становить 97 %. З 60 дітей 

6-річного віку навчається 58 осіб. 

Школа відслідковує продовження навчання випускників 9, 11-х класів. 

79 випускників 9 класів на 10.10.2011 року продовжують навчання:  

       -  у 10 класі - 23 випускників, що складає 46%, в порівняння з минулим роком 

– це на 8% більше, 

      - 21учень - 20 % навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  

      - 34 учня -47% припадає на професійно-технічне навчання, де лідирують ВПУ 

№23 та Запорізький професійний металургійний ліцей. У виборі професій 

перевищують технічні та економічні спеціальності.  

     - 11 клас у 2016 році закінчили 29 учнів. 

 У ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації навчається 5 учнів -11%, що на 10 відсотків 

менше ніж в минулому році.  

У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації навчається – 4 учня, 25%.  

Реалізували профіль “Інформатика” 4 учня. 

В цьому навчальному році школу закінчили 79  учня. Всі успішно склали 

державну підсумкову атестацію. 27 випускників проходять ЗНО для подальшого 

набуття вищої освіти. 

Одним із головних документів, яким керується школа, є робочий навчальний 

план. Робочий навчальний план, за яким працювала школа в минулому році, 

розглядався та обговорювався на спільному засіданні педагогічної ради та Ради 

школи під керівництвом директора. 

Згідно із затвердженим навчальним планом на кожному ступені навчання 
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зберігається в необхідному обсязі зміст, який є обов’язковим для забезпечення 

базового стандарту освіти. 

          Навчальний план в 2015-2016 навчальному році був направлений на 

реалізацію головної мети школи. На кожному ступені навчання в навчальному 

плані зберігається в необхідному обсязі зміст, який є обов’язковим для 

забезпечення базового стандарту освіти.  

Матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення 

відповідає робочому навчальному плану. Навчальний план було складено 

відповідно запитам учнів. Для реалізації робочого навчального плану були 

створені організаційно-педагогічні умови. 

 В 2015-2016 навчальному році інваріантна складова  робочого навчального 

плану реалізована повністю: 

- всі предмети інваріантної складової викладались; 

- вичитані години відповідають запланованим; 

- викладання навчальних предметів здійснювалось за навчальними програми, 

які відповідають робочому навчальному плану;  

- практична частина навчальних програм виконана з усіх предметів; 

- проведення та оформлення тематичного оцінювання учнів здійснювалось 

відповідно до навчальних програм та календарного планування. 

У 2015-2016 н.р. були впроваджені такі профільні напрями як історичний, 

інформаційно-технологічний. 

Реалізація робочого навчального плану протягом навчального року дала 

такі результати: 

13 -  мають високий рівень навчальних досягнень; 

115 - достатній; 

110 - початковий. 

Результати навчальних досягнень  учнів зведені  в таблиці:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класи  Рівні НДУ З них  

 Високий  Достатній  Початковий 1-2 С.Р. 1-2 

П.Р. 

3-5  5 56 - 41 10 

6-8 6 36 59 16 60 

9-11 2 23 51 8 25 

всього 13- 2% 115– 15% 110- 23% 137-13% 95-9% 

2015-

2016 

14 – 1,9% 137- 19% 161- 22% 60 – 8% 68 – 9% 
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У порівнянні з попереднім навчальним роком показники навчання є 

стабільними. 

Згідно з річним планом роботи школи під керівництвом директора було 

проведено 18 нарад при директорі, на яких розглядалися такі питання: 

1. Про підсумки огляду готовності школи до навчального року. 

2. Про організацію роботи з протипожежної безпеки в школі. 

3. Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики правопорушень 

серед учнівської молоді. 

4. Про результати проведення рейду «Урок». 

5. Про шляхи подолання невідвідування занять учнями. 

6. Про участь у Всеукраїнському конкурсі - рейді «Увага! Діти на дорозі!». 

7. Про проведення моніторингових досліджень учнів 3-11 класів. 

8. Про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою. 

9. Про посилення контролю за здобуттям громадянами України повної 

загальної середньої освіти. 

10. Про зайнятість учнів в позаурочний час та під час канікул. 

11. Про дотримання правил техніки безпеки в школі. 

12. Про стан викладання предметів , курсів за вибором, факультативів та 

предметних декад. 

13. Про стан травматизму серед учнів та вихованців за підсумками 2011 року. 

14. Про перевірку класних журналів. 

15. Про стан реалізації заходів впровадження Концепції національно - 

патріотичного виховання у школі. 

16. Про результати проведення Тижня дитячої книги. 

17. Про організацію літнього відпочинку учнів. 

Протягом минулого навчального року, здійснюючи контроль за якістю 

навчально-виховного процесу, директором відвідано уроки вчителів-

предметників, виховні години класних керівників 5-11 класів. Здійснено 

перевірку стану викладання іноземної мови та предмету «Захисник 

Вітчизни». Також відвідані уроки і взято участь у педагогічному консиліумі з 

теми «Адаптація старшокласників». 

Протягом навчального року разом із заступниками директора з 

навчально-виховної роботи здійснювався контроль за веденням шкільної 

документації: 

- алфавітної книги, особових справ учнів (двічі); 

- класних журналів (4 рази на рік); 

- учнівських щоденників (1 раз на чверть); 

- зошитів для контрольних і тематичних робіт (1 раз в семестр). 
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Важливим завданням сучасної школи є сприяння розвитку кожної 

особистості, доведення її індивідуальних досягнень до максимального рівня. В 

школі існує досить ефективна система роботи з обдарованими та здібними учнями 

(Панасюк В.У.): 

 складаються і затверджуються наказом директора школи у січні місяці 

списки учнів для індивідуальної роботи вчителів-предметників з підготовки 

до олімпіад і конкурсів; 

 формується “Банк учнівських досягнень”; 

 створюється збірник порт фоліо кращих учнів; 

 здійснюється профільне навчання; 

 працюють інтелектуальний клуб «IQ» (вчителі - Крот О.В., Вечерка Н.І.); 

 “Літературна вітальня” (вчитель - Волкова Ю.В.); 

 клуб “Вітрила” (Конопка В.А.); 

 проводяться предметні декади, місячники; проводяться шкільні конкурси; 

 забезпечується участь учнів в конкурсах та турнірах різних рівнів. 

 

Важливим показником роботи з здібними школярами є результативність виступів 

наших учнів на олімпіадах, 

інтелектуальних та творчих конкурсах, 

турнірах. З метою розвитку 

інтелектуальних здібностей у 2015-2016 

навчальному році 31 учень (34 участі) 

школи брав участь в II (районному етапі) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Всього учні школи здобули 13 призових 

місць - 4 - І місця, 2 - II м., 7 - III місць, що на 1 місце менше ніж в минулому році. 

Перші місця здобули з правознавства, обслуговуючої праці, фізкультури, історії 

рідного краю, II місця учні здобули з обслуговуючої праці, географії, III місця з 

української мови, правознавства, історії, географії, технічної праці, обслуговуючої 

праці, ІРК. За кількістю балів (336.), школа посіла II місце серед загальноосвітніх 

шкіл району та 4 місце взагалі. 

За підсумками районного етапу олімпіад 6 учнів (в минулому році - 5) стали 

учасниками III (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з історії рідного краю, 

обслуговуючої праці, географії, правознавства, фізкультури. Двоє з них стали 

призерами: Владенко В. - І місце з ІРК, Чіпко О. - 3 місце з фізкультури. 

В цьому році в конкурсі-захисті МАН брала участь учениця 11 класу Журба 

Олена з української літератури, вчитель Корчева Л.М. На обласному турі Журба 

О. набрала кількість балів, яка відповідала 4 місцю. 

Традиційно учні школи брали участь у Всеукраїнських конкурсах, в яких 

показали досить високі результати. 
№ 

з/п 

Назва 

конкурсу 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
учасники призери якість учасники призери якість учасники призери якість 

1 «Колосок»  24 13 54 27 29 107 29 37 125 

2 «Кенгуру» 62 34 55 36 29 81 86 33 39 

3 «Левеня» 8 2 25 19 5 26 20 4 20 

4 «Лелека»    41 26 63    

6 «Патріот» 13 3 23 10 2 20 16 5 29 

5 2

7 2

5 1

6 2

0 5 10

2013

2015

Результативність обласних олімпіад 

учасники

призери
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7 «Гринвич»    18 1 5 22 1 5 

8 Соняшник        17 6 29 

9 Бобер        17 14 69 

10 Пазл       28 7 25 

11  Орлятко        2  

 

У конкурсі «Молодь обирає здоров’я» шкільна команда  «Палаючі 

серця»під керівництвом Потьомкіної  В.Л. посіла І місце в районі,  місті та в 

області.  Добре виступили учні у конкурсі імені П.Яцика, Панченко А. посіла І 

місце у районі та 3 в області та в конкурсі ім. Шевченка. 

Серед досягнень учнів більша частина належить з предметів -гуманітарно- 

історичного циклу. Великих результатів школа досягла і в спортивних змаганнях, 

учні  постійно посідали призові міста з різних видів спорту. 

За підсумками участі та результативності у конкурсах та олімпіадах в школі 

проведено свято «Шкільний зорепад», на якому нагороджено дітей грамотами, та 

оголошено подяку батькам переможців, ученик 5-Б класу Циммерман Олексій 

отримали грошову премію у розмірі 300 гривень як кращий учень школи та 80 

учнів отримали путівки на екскурсію до театру Запорізького козацтва. 

З метою попередження правопорушень серед школярів та пропаганди 

правових знань щорічно мали місце Тижні правових знань,  у межах яких 

проводились Єдині уроки, виховні години правової спрямованості, тематичні 

виставки малюнків учнів, книжкові виставки та виставки інформаційних стендів 

відповідної тематики, розважально-пізнавальні вікторини і т. ін.   Щорічно 

відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту» проводився  

місячник по попередженню правопорушень серед учнівської молоді та 

Всеукраїнський рейд «Урок». 

З  метою формування основних компетенцій школярів у 2015-2016 н.р. 

проведено  проект «Той не знає добре України, хто на Запоріжжі не бував» 

Вказаний проект охопив школярів різних вікових категорій (з 1 по 11 клас), всі 

учні школи були задіяні в екскурсіях по рідному місту, вивченню історії нашого 

краю, культурних і мистецьких надбань, промисловості та екологічній ситуації. 

До співпраці протягом року під час роботи над загальношкільним проектом «Той 

не знає добре України, хто на Запоріжжі не бував» залучалися батьки.   

       Учнівське самоуправління в школі існує як один із компонентів 

громадянського виховання.  Учнівське самоврядування є одним із 

найважливіших факторів формування в учнів умінь і навичок керівництва 

демократичними процесами. Своїм завданням учнівське самоврядування має 

формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення, 

широко залучати учнів до участі в управлінні шкільними справами. 

Загальношкільний конкурс «Кращий клас – це про нас!» стимулює роботу 

учнівського самоуправління та активів класів. 

У школі особлива увага приділялася превентивному вихованню. 

Організовано  роботу соціально психологічної служби школи №75 з дітьми, що 

перебувають на обліку ВШО, учнями групи ризику щодо корекції поведінки, 

функціонально неспроможними сім’ями, які опинились у складних життєвих 

обставинах.  Робота носить комплексний  характер. Ведеться банк  учнів даних 

категорій, проводиться робота по ранньому  виявленню учнів даних категорій в 
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молодшій школі. Вироблена система взаємодії педагогів, батьків та спеціальних 

служб району з даною категорією учнів.  Проведено консультації з учнями даної 

категорії, консультації з батьками учнів.  

Зважаючи на вікові особливості підлітків проведено  зустрічі з представниками 

правоохоронних органів (КМСД, Служба у справах дітей, ДАІ) з метою 

попередження скоєння правопорушень та профілактики шкідливих звичок 

Учням, що опинилися у складних життєвих обставинах (сироти, інваліди, 

діти із багатодітних сімей),  надавалась матеріальна допомога -  канцтовари, 

щоденники до 1 вересня, забезпечувались безкоштовним харчуванням за 

клопотаннями навчального закладу. 

Профорієнтаційна робота в школі спрямована на всебічний розвиток 

особистості учня, правильний вибір ним професії з урахуванням індивідуальних 

уподобань і можливостей, формування моральної, психологічної, практичної 

готовності до праці. З цією метою проведено практичним психологом  

Шалалієвою  В. О.  діагностування учнів 8-9 класів за методиками : «Анкета 

інтересів», «Профільне спрямування».  

Соціальним педагогом Черняк О.А. проведено анкетування учнів 9, 11 

класів з професійної проблематики. 

Отже, у  школі створено цілісну виховну систему, яка сприяє соціальній 

адаптації учнів, розширенню рольового простору кожного учня через різноманітні 

види діяльності; вихованню свідомого громадянина України, формуванню 

свідомого ставлення людини до свого здоров’я.  

Для створення здорових та безпечних умов навчання і праці, запобігання 

виробничого та побутового травматизму серед учнів, дотримування норм та 

правил промсанітарії і протипожежної безпеки у школі минулого навчального 

року були сплановані та виконувалися заходи щодо цього питання, а саме: 

❖ Виданий наказ «Про організацію роботи з охорони праці і 

техніки безпеки»; 

❖ Складений паспорт санітарно-технічного стану 

навчального закладу; 

♦♦♦ Складена акти-дозволи на використання навчальних 

кабінетів, майстерні; 

♦♦♦ Оновлені інструкції з техніки безпеки; 

♦> В системі проводилися інструктажі з техніки безпеки з 

працівниками та учнями; 

♦> Питання техніки безпеки та санітарно-гігієнічного стану 

заслуховувалися на нарадах при директорі, Раді школи. 

Протягом 2015-2016 навчального року із учнями школи відбулося 4 травми 

під час навчально-виховного процесу. Всі на уроках фізичної культури при 

проведенні спортивних ігор із інвентарем (футбольні та баскетбольні м’ячі). У 

порівнянні з минулим роком зменшилася кількість травм, що відбулися під час 

навчально-виховного процесу,  із 7 до 4 випадків.  

У школі налагоджена система взаємодії педагогічних працівників у разі 

виникнення нещасного випадку із травмуванням дітей та підлітків. Всім 
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потерпілим вчасно надавалася перша медична та лікарська допомога. За 

результатами нещасних випадків із учителями фізичної культури та педагогами, що 

чергують по школі, проводилися позапланові інструктажі. Такий вид 

профілактичних заходів проводився і для учнів школи.  

 Ще 14 учнів протягом року травмувалися у побутових умовах, поза межами 

школи.  

Зменшилася кількість побутових травм (із 18 до 14), що зумовлено 

підвищенням рівня профілактичної роботи класними керівниками 1-11 класів з 

попередження побутового травмування дітей та підлітків. 

Таким чином, в школі сформовані безпечні умови для організації 

навчально-виховного процесу. 

Однією із функцій директора школи є контроль за забезпеченням 

матеріально- технічної бази школи. 

 

 На початок навчального року стан 

будівель школи обстежувався 

представниками адміністрації, районних 

служб та представниками влади. Стан 

будівлі задовільний. За рахунок 

бюджетних та позабюджетних коштів у 

літній період зроблено поточний ремонт  

класних кімнат та всього приміщення. 

При сприянні депутата міської ради 

Полухіна В.Ф. та за допомогою батьків школи в цьому році оновлено вестибюль 

школи: було встановлено підвісна стеля, стіни оформлено новими 

інформаційними стендами. Силами батьків були замінені вікна в навчальних 

кабінетах. Територіальним відділом освіти було виділено кошти та проведено 

ремонт каналізаційної системи школи.  

Щороку проводяться електротехнічні виміри опору струму, опору розтікання на 

основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, перевірка 

лічильників води.  

Зразковими  кабінетами визначено навчальні аудиторії,  які відповідають 

сучасним вимогам: кабінет №19 (Основи здоров’я ); столярна та слюсарна 

майстерні, кабінет обслуговуючої праці; кабінет №6 (початкова школа),кабінет 

правознавства; кабінет географії; кабінет історії; кабінет російської мови і світової 

літератури № 16; кабінет української мови   № 18; кабінет фізики №26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

І поверх  

Їдальня 
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Незважаючи на виконання значних об’ємів робіт  

щодо збереження і відновлення приміщень школи 

тільки  за рахунок благодійного фонду «Астарта» та 

позабюджетних коштів, навчальний заклад потребує 

ремонту системи  водопостачання, каналізації, заміни 

дверних та віконних блоків, фарбування фасаду 

школи.  

  Директором школи відслідковується моральне та матеріальне заохочення 

працівників та учнів школи. У минулому навчальному році разом з ПК було 

вирішено питання про надання педпрацівникам школи щорічної грошової 

винагороди.  

Профспілковий комітет протягом року стояв на захисті соціально-

економічних трудових прав працівників первинної профспілкової організації: 

 19 працівників школи отримали матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань; 

 Гриб К.В. отримала санаторно-куротну путівку для оздоровлення; 

 діти педпрацівників мали змогу подивитися новорічні  вистави в палацах 

культури і отримати  новорічні подарунки. 

В школі функціонує благодійний батьківський фонд «Астарта» звіт про 

роботу якого ви сьогодні заслухаєте. 

 

Кабінет початкових класів 

Кабінет російської мови та світової 

літератури 

Кабінет Основи здоров’я  


