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І. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в закладі 

освіти . 

 

1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості 

загальної середньої освіти. 
 

Згідно функціональних обов’язків директор школи звітує про організацію, 

здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-

технічного забезпечення школи перед органами управління освітою, трудовим 

колективом, піклувальною радою, громадськістю, батьківським комітетом.. 

 У 2017-2018 навчальному році робота педагогічного колективу була 

спрямована на єдину методичну проблему «Реалізація особистісно-орієнтованої 

системи з метою розвитку творчої особистості школярів». 

           У своїй діяльності, згідно посадових і функціональних обов’язків,  

керуюсь Конституцією і законами України, указами Президента України, 

рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань 

освіти і виховання; Конвенцією про права дитини, правилами і нормами 

охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом 

і локальними правовими актами та відповідаю: 

- за реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій 

Міністерства освіти; 

- успішну діяльність усієї школи в цілому по вихованню і навчанню учнів, 

зміцненню їхнього здоров’я і фізичного розвитку; 

- своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи школи, 

виконання планових заходів; 

- створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, забезпечення 

техніки безпеки, додержання в школі санітарно-гігієнічного режиму; 

- зразковий стан господарства школи; 

- організацію харчування учнів; 

здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями 

Особистий  внесок директора школи  щодо упровадження інноваційних  

педагогічних технологій у навчальний процес: 

 

Підготував в 2017-2018 н.р.: 

 призера ІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади імені В.К.Сидоренка з 

графічної підготовки  Шинкара Дмситра Сергійовича-3 місце 

призерів ІІ районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

трудового навчання Шинкар Дмитро 1 місце, Руденко Роман 1 місце 

призера ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з Технології  

Руденка Романа –ІІІ місце 

 

1. Охоплення навчанням дітей шкільного віку порівняно з останніми 

трьома роками. 
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З метою забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти щороку 

проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку від 6 років до 18 років. Всі 

діти охоплені навчанням. Згідно Постанови Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів в школі 

складаються списки про навчання дітей, їх уточнення здійснюється щороку. На 

підставі списків забезпечується перевірка явки дітей до школи.  

 

 

 

Охоплення навчанням дітей шкільного віку  

порівняно з останніми трьома роками 

№ Показники 2014-2015 

н.р. 

2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

1. Кількість учнів в школі:  135 

- 

126 

- 

132 

 

130 

 

 

1 

Вживаючи заходів до реалізації права дітей на здобуття повної загальної середньої 

освіти в школі : 

- Організовано індивідуальне навчання для учня 9 класу Талаха Миколи 

Григоровича .  

- Для учнів 2-4 класів організовано групу ГПД 

-   Здійснюється постійний контроль за відвідуванням учнів, з’ясовуються 

причини відсутності. 

- Діти від 6-18 років знаходяться в полі зору школи: ми простежуємо їх 

життєвий шлях і відповідаємо за них до 18 років. 

  

В 2017 – 2018 н. р.  в школі навчалось  130 дітей. Результатом навчально-

виховної роботи педагогічного колективу стало те,   що всі учні 1 –10-го класів 

переведені до наступних класів, а 10  учнів 11 класу випущені зі школи.. 

Планується укомплектування 11класів із середньою наповнюваністю 12 

учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів.  

З 17 випускників школи II ступеня планує  продовжили навчання в 

навчальному закладі  нашої школи 10, 7 учнів  в навчальних закладах  І рівня 

акредитації. 

Всі учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого 

контролю педагогічного колективу,  

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав 

дитини, педагогічні  працівники ознайомлені  з Конвенцією ООН     « Про права 

дитини»,   Законом   України   про   охорону   дитинства.   Класними   керівниками 

проведені заходи щодо пропагування здорового життя, анкетування учнів. 
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2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних  педагогічних технологій у навчальний 

процес. 

         

          Освітню програму та  навчальний  план на 2018/2019 навчальний рік 

складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти  і науки України  

для 1 класу – за Типовою освітньою програмою для 1-4 класів (Савченко О.Я.) 

(Таблиця 1) 

для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН  України  від 20.04.2018 № 407 (Таблиця 1) 

для 5 класу– за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405(Таблиця 1) 

для 6 класу Типовою освітньою програмою , затвердженою  наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405(Таблиця 10) 

для 7-9 класів– за Типовими навчальними планами  закладів  освіти ІІ 

ступеня, затвердженими наказом МОН України 20.04.2018 р. № 405 (Таблиця 

12) 

для 10-го класу -за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН 

України  від 20.04.2018 № 408( Таблиця 2) 

для 11-го класу -за  Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН 

України від 20.04.2018 р. № 406 (Таблиця 2) 

 

Директор, як організатор навчально-виховного процесу дбає, щоб кожен 

випускник отримав не просто суму знань з окремих предметів, а суму знань, умінь 

і навичок,  які б він використовував у майбутньому житті.  Навчити – виховати у 

співпраці з батьками.  Отож в нашій школі діють ряд гуртків, факультативів  та 

курсів за вибором 

    Кожного року згідно листа МОН України складається робочий навчальний 

план, який включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову, сформовану за запитом та бажанням батьків і учнів. 

 В 2017-2018 н.р. було передбачено: 

 

 

Факультативи  та  курси  за  вибором: 

 Інформаційні технології; 

 ІНФОмандри; 

 Цікава математика; 

 Курс користувача ПК; 

 Видатні постаті України; 

 Креслення; 

 Синтаксис в українській мові; 
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Гуртки: 

 Волейбол; 

 Вокальний; 

 Туристсько-краєзнавчий. 

 Всі ці заходи сприяють розкриттю в дітей безмежного потенціалу, що 

згодиться їм у майбутньому. У цьому навчальному році варіативна складова 

робочих навчальних планів використовувалась з врахуванням побажань учнів та 

батьків. В наступному навчальному році плануємо також використати  варіативну 

складову враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб учнів. Платних освітніх послуг школа не  

надавала. 

На 2018-2019 н.р. складено проект освітньої програми закладу освіти, який 

обговорено на засіданні педагогічної ради. В наступному навчальному році учні 

10 класу вивчатимуть 2 предмети на профільному рівні - українська мова та 

література, освітню програму для початкової школи обговорено на засідання МК 

вчителів початкової школи. 

Вибір підручників для 1,5,10 класів обговорено та схвалено на засіданні 

педагогічної ради. 

 

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

 

Розв'язання  проблем  та завдань школи, затверджених педагогічним колективом 

на навчальний рік,  дозволило шкільному колективу досягти певних результатів.  

 

Список  

учнів-переможців ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у 2017/2018 навчальному році 

 

№ 

 

Прізвище та  

ім’я учня 
Заклад освіти 

К
л

а
с 

М
іс

ц
е 

Вчитель 

Українська мова і література 

1 Бурдун Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 7 2 Бурдун Л.М. 
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Володимир ступенів 

2 Ткаченко Юлія 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
8 3 Шквара С.П. 

3 Петренко Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
9 3 Бурдун Л.М. 

4. 
Кузьменко 

Дарина 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
10 3 Шквара С.П. 

Іноземна мова 

Англійська мова 

5 
Шинкар 

Дмитро 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
9 3 Йосипенко Н.С. 

Німецька мова 

 

Біологія 

6 Ткаченко Юлія 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

8 
2 

Розовик Л.І. 

7 Петренко Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

9 
3 

Розовик Л.І. 

Історія 

8 
Нємова 

Анастасія 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
8 2 

Аронська Л.В. 

   9 Петренко Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
9 1 

Аронська Л.В. 

Математика 

10 
Гріненко 

Станіслав 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
6 3 Кузьменко В.О. 

11 Петренко Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
9 3 Кузьменко В.О. 

Географія 

12 
Шинкар 

Дмитро 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
9 3 Мамітько С.О. 

Фізика 

      

Хімія 

13 Петренко Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
9 3 Корзун Н.В. 

Екологія 

Астрономія 

      

Російська мова і література 

14 
Мамітько 

Альона 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
8 2 Корзун Н.В. 

15 
Петренко Інна Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
9 1 Корзун Н.В. 
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16 
Кузьменко 

Дарина 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
10 3 Корзун Н.В. 

17 Карунка Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
11 3 Корзун Н.В. 

Економіка 

Правознавство 

18 Ігнатенко Анна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
11 3 

Ярмоленко 

П.М. 

Трудове навчання (технічні види праці) 

19 
Шинкар 

Дмитро 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
9 2 

Погребний 

М.В. 

20 Руденко Роман 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
11 1 

Погребний 

М.В. 

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) 

 

Зарубіжна література 

21 Слюсар Віталій 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
7 2 Козоріз Н.А. 

22 Петренко Інна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
9 2 Козоріз Н.А. 

23 Ігнатенко Анна 
Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
11 2 Козоріз Н.А. 

Образотворче мистецтво 

24 
Мамітько 

Альона 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
8 3 Батрак Л.М. 

25 
Юнашкович 

Інна 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
9 3 Батрак Л.М. 

26 
Нетаврована 

Тетяна 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
10 2 Батрак Л.М. 

Інформатика 

Інформаційні технології 

27 
Шинкар 

Дмитро 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
10 3 Батрак Л.М. 

28 
Петренко 

Ярослав 

Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів    
11 3 Батрак Л.М. 

 

 

У створенні оптимальних умов для виявлення та підтримання обдарованої 

дитини велика роль належить Малій академії наук України. На районному етапі 

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України взяла 

участь учениця 9 класу класу  Петренко Інна та учень 11 класу Зима Владислав де 

зайняли  призові  I місця та  стала учасниками  обласного Конкурсу – захисту.  
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Результати ДПА у формі ЗНО в 11 класі 

 

 

З української мови 

Рік 

навчання 

Кількість 

учнів 

% учасників, які отримали оцінку відповідного 

рівня 

Початковий 

1-3 бали 

Середній 

4-6 балів 

Достатній 

7-9 балів 

Високий 

10-12 

балів 

2018 н.р. 10 20.00 30- 50.00 - 

 

З математики 

Рік 

навчання 

Кількість 

учнів 

% учасників, які отримали оцінку відповідного 

рівня 

Початковий 

1-3 бали 

Середній 

4-6 балів 

Достатній 

7-9 балів 

Високий 

10-12 

балів 

2018 н.р. 6 16- 84 -  

 

З історії 

Рік 

навчання 

Кількість 

учнів 

% учасників, які отримали оцінку відповідного 

рівня 

Початковий 

1-3 бали 

Середній 

4-6 балів 

Достатній 

7-9 балів 

Високий 

10-12 

балів 

2018 н.р. 6 16- 68 16- - 

 

З  фізики 

Рік 

навчання 

Кількість 

учнів 

% учасників, які отримали оцінку відповідного 

рівня 

Початковий 

1-3 бали 

Середній 

4-6 балів 

Достатній 

7-9 балів 

Високий 

10-12 

балів 

2018 н.р. 1 1  100- - 

 

У районному святі «Яскрава палітра Переяславщини» були представлені до 

нагородження 

Вчителі 

1. Аронська  Людмила Віталіївна, вчитель історії та правознавства 

2. Батрак Людмила Михайлівна, вчитель інформатики 

3. Погребний Микола Володимирович, вчитель трудового навчання 

Учні 

1. Петренко Інна Миколаївна, учениця 9 класу 

2. Петренко Ярослав Миколайович, учень 11 класу 

3. Руденко Роман Вікторович, учень 11 класу 
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4. ШинкарДмитро Сергійович, учень 10 класу 

 

Список учасників та переможців 

районного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії»  

2018 рік 

№ Назва 

роботи 

Номінація, 

тема 

Автор 

(прізвище, 

ім’я, по 

батькові) 

Навчальний 

заклад 

Клас  

П
.І

.П
. 

к
ер

ів
н

и
к

а
  

М
іс

ц
е 

 

        

        

3. Підкорюємо 

космос 

Образотворче 

мистецтво 

Нетаврована 

Інна 

Дем’янецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

5 клас  п. 5.3 

4. Космічна 

захисниця 

Образотворче 

мистецтво 

Лихота 

Каріна 

Дем’янецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

9 клас  ІІ 

5. Космічне 

диво 

Образотворче 

мистецтво 

Юнашкевич 

Олексій  

Дем’янецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

3 клас  п. 5.3 

6. Космічна 

царівна 

Образотворче 

мистецтво 

Корзун 

Владислава  

Дем’янецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

3 клас  п. 5.3 

 

             Діяльність шкільної бібліотеки Дем´янецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

бібліотекар Б´ятець Л.О.., у 2017-2018 році була спрямована  на виконання 

завдань, які висуває перед нею перебудова  всіх складових компонентів сучасної 

школи і здійснювалась з таких основних напрямків: 

- виховання в учнів інформаційної  культури,  культури читання, 

шанобливого ставлення до книги; 

- формування правової культури читачів, патріотизму, поширення інтересу  

до рідного краю; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- сприяння самоосвіти учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів 

роботи; 

- організація обслуговування читачів; 

- популяризація літератури та книги; 

- У фондах нашої шкільної бібліотеки налічується достатньо художньої 

літератури та підручників.  Для поповнення її фонду  школа щорічно 

передплачує  періодичні фахові видання.  Бібліотека розміщена  в 

стандартному  проектному приміщенні.   Це дає можливість  проведенню  

індивідуальних консультацій, розгортанню  тематичних виставок,  

створенню  позитивного простору для роботи учнів і вчителів з художньою 

і науковою  літературою. Головною родзинкою нашої школи є спортивні 
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досягнення наших учнів.   Імена дітей-спортсменів широко відомі не тільки 

в нашому селі, а й районі, області. 

-  

Пришкільний табір. 

В цьому році в школі були оздоровлені 80 дітей. Працювало два табори: 

- Мовний табір – 20 учнів 

- « Табір «Веселка» 60 учнів . 

З  звітом  роботи табору можна ознайомитися на сайті нашого навчального закладу 

Дякуючи керівнику табора  Курилку О.М. яка склала цікавий план роботи з дітьми, 

табірна зміна пройшла успішно. 

В таборі оздоровилися діти різних  категорій. 

 

ІІ. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального 

закладу. 

            

 Щороку в школі проводиться косметичний ремонт. За це велика подяка батькам 

та всім не байдужим до освіти людям. 

В 2017-2018 навчальному році  на території школи покладено асфальтове 

покриття протяжністю 250 метрів, 

 придбано за кошти відділу освіти ( накладні знаходяться в ЦБ відділу освіти): 

новий холодильник 

нову морозильну камеру 

новий телевізор 

придбано нові меблі для 1 класу. 

Перед початком табору – покропили територію школи від кліщів. 

Проведено в усі кабінети швидкісний інтернет ( 2600 грн. за кошти батьків) 

Рахунки, акти, накладні  за використані кошти розміщені  на сайті школи в 

рубриці «Прозорість») 

   3 травня 2018року Міністерство освіти і науки України та Міністерство екології 

та природних ресурсів Україниоголосили результати еко-освітнього конкурсу 

«Компола». 

За результатами конкурсу, у 200 з 400 шкіл, які подавалися на конкурс, буде 

встановлено компостер для переробки харчових відходів. 

    Серед переможців є і Дем’янецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів . 

Для проведення новорічних свят надали допомогу  Григоренко В.М., Губар 

П.І. , Курилко В.А., Кузьменко М.О., Дьолог В.П., МиколаєнкоВ.В.,Гриценко В.Г.  

 

 

IV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 
            В школі працює 25 педпрацівника. В нашому навчальному закладі всі 

предмети викладаються фахівцями. Кожні 5 років вчителі підвищують свій 

фаховий рівень, проходять курси підвищення кваліфікації, атестуються. 

 Мають педагогічні звання та категорії: 
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Всього педагогічних працівників в Дем’янецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів - 25 

з них : 

- сумісників - 4 

- пенсіонерів за віком -1 

- чоловіків- 6 

- жінок -18 

- молодих спеціалістів до 3 років- - 

 

категорія: 
- вища -16 

- перша- 3 

- друга - 3 

- спеціаліст - 2 

- тарифний розряд -1 

- старший вчитель -12 

- вчитель - методист – 1 

 

V. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних 

працівників. 

1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і 

педагогічних працівників. 

В школі згідно: 

- Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах 

(наказ МОЗУ та МОНУ № 242-329 від 01.06.2005). 

- Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах. (наказ МінЕкономіки України № 265 від 01.08.2006 р. 

- Інструкції з організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах (наказ МОНУ й МОЗУ 2010 р.).  

- Постанови Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2004 р. № 1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах. 

- Рішення виконавчого комітету Дівичківської сільської ради № 3 від 

23.01.2018 р. «Про організацію харчування учнів у навчально-виховних 

об*єднаннях Дівичківської сільської ради». 

 

В цьому навчальному році встановлені грошові норми: 

- Для школи: 

Учнів 1-4 класів - 10,00 (за рахунок місцевого бюджету) 

Учнів 5 – 11 класів – 12 грн за рахунок батьків. 

      Безоплатне гаряче харчування організоване для учнів 1-4 класів, дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО, 

малозабезпечених сімей. 

 

            Медсестрою сільського ФАПу  Шинкар С.І. здійснюється  контроль 

санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та обідньої зали, проводиться щеплення 
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дітей, перевіряється виконання норм харчування та відповідність щоденного 

меню, контролює своєчасне проходження медогляду всіх працівників школи. 

            Питання про організацію харчування учнів двічі розглядається на педрадах, 

на загальношкільних батьківських зборах. 

 

1. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм. 

 

            З техніки безпеки з учнями проводяться інструктажі, які фіксуються у 

класних журналах. 

            Санітарно-гігієнічні вимоги в школі виконуються згідно нормативних 

документів, а саме: щомісячно проводяться санітарні дні, технічки згідно 

посадових обов’язків миють двері, стіни, підлогу, туалет дезінфікуючими 

засобами. 

            Але протипожежні норми не витримуються: , електропроводка в школі 

потребує поновлення, на даху потрібно обробляти дерев’яні конструкції 

спеціальним протипожежним розчином, необхідно поновити на кухні заземлення. 

Вимоги щодо охорони дитинства – проводяться виховні бесіди, виховні заходи 

про збереження здоров’я дітей, читаються курси «Основи здоров’я»., запрошували 

представників поліції, пожежної служби, військових. Так  

З  метою профілактичної роботи з питань протипожежної безпеки учні та 

вихователі школи  здійснили екскурсію до пожежної частини в м. Переяслав-

Хмельницький. Екскурсію провів колишній випускник нашої школи, начальник 27 

державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту 

Василенко І.І.  

    Діти мали змогу побачити  пожежні машини, спорядження та приладдя, яке 

використовується при гасінні пожежі та в інших рятувальних операціях. 

  Працівники частини продемонстрували, як розкладається   пожежна драбина,  як 

гасити полум’я за допомогою піни. Учні задавали питання, на які отримували 

повні та детальні відповіді.  

VII. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності  навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та 

пропозиції. 

             Статтею 1 ЗУ «Про звернення громадян» визначено право громадян 

України звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування тощо із 

зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, 

заявою або клопотанням щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та 

скаргою про їх порушення.               

 

                В школі такі звернення беруться на особливий облік, заводиться справа, 

тобто ведеться окреме діловодство. Звернення розглядаються і вирішуються у 

термін не більше 1 місяця від дня їх надходження. Звернення вважаються 

вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені у них питання і на них дано вичерпні 

відповіді згідно з чинним законодавством. 
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             В цьому навчальному році письмових звернень не поступало. Всі питання, 

які цікавили батьків, вирішувались в кабінеті директора. Тож звертайтеся й будьте 

впевнені, що відповіді ви отримаєте на всі питання! 

 

2. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям 

позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей. 

- безкоштовне харчування, 

- першочергове оздоровлення у санаторіях. 

3. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 

працівників. 

- Нагородження грамотами; 

- Переможці обласних олімпіад отримують стипендію від відділу освіти – 

таких учнів 4 

- Вчителям , що доїжджають до школи з Переяслава, оплачується доїзд. 

 

4. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень з їх боку. 

Значна  робота в школі проводиться з попередження правопорушень. 

Проводяться виховні години класними керівниками на правову тематику, 

загальношкільні виховні заходи, запрошуються в школу працівники служби 

справ неповнолітніх для профілактичних бесід з учнями, які знаходяться на 

внутрішкільному обліку, на загальношкільних батьківських зборах 

проводимо лекторій для батьків, де надається змістовна інформація з 

виховання дітей, розглядаються питання родинних стосунків дітей та 

батьків, відповідальності батьків за вчинки дітей. 

 Але, нажаль, в цьому році стався трагічний випадок з учнем  5 класу 

Кривком Дем´яном  

 

VI. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального 

закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими 

організаціями. 

           В школі щороку працює батьківський комітет (голова Юнашкевич В.М.).    

        На початку навчального року голова батьківського комітету обов’язково 

прозвітується на загальношкільних батьківських зборах про використання коштів.  

VII. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності  навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та 

пропозиції. 

             Статтею 1 ЗУ «Про звернення громадян» визначено право громадян 

України звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування тощо із 

зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, 

заявою або клопотанням щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та 

скаргою про їх порушення.               

 

                В школі такі звернення беруться на особливий облік, заводиться справа, 

тобто ведеться окреме діловодство. Звернення розглядаються і вирішуються у 
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термін не більше 1 місяця від дня їх надходження. Звернення вважаються 

вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені у них питання і на них дано вичерпні 

відповіді згідно з чинним законодавством. 

             В цьому навчальному році поступало звернення від батьків про 

можливість підвезення учнів початкової школи шкільним автобусом, які 

проживають на відстані більше 2км від школи, що вимагало не значного зміни 

графіку руху автобуса. З дозволу начальника відділу освіти  таке прохання було 

задоволено. 

 

У  2017/18 н.р.  навчально-виховний  процес  було  спрямовано  на  

інтелектуальний,  соціальний  і  фізичний  розвиток  кожної  дитини  як  

особистості,  здатної  самостійно  мислити  і творчо  діяти,  використовувати  

знання  в  нестандартних  ситуаціях. 

           Протягом  2017/18 н.р.  були  створені  необхідні  умови  для  підвищення  

теоретичного  рівня  вчителів  на  курсах  підвищення  кваліфікації  та  

педагогічної  майстерності (3 педагоги).  

Для  стимулювання  творчого  професійного  росту  вчителів  широко  

використовується  можливість  атестації  педагогічних  кадрів У  2017/2018н. р.  

маємо такі результати атестації : 

.  

1. з 05 квітня 2018 року:   

 1.1. Відповідає займаній посаді  

 та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»    

  

1. Погребний   Микола Володимирович – вчитель трудового навчання Дем’янецької  

ЗОШ І-ІІІст. 

 2. Кабанець Тамара Миколаївна – вчитель початкових класів   Дем’янецької  ЗОШ  

І-ІІІст. 

 3. Ткаченко Юрій Леонідович – вчитель фізичної культури Дем’янецької  ЗОШ І-

ІІІст. 

4   Батрак Людмила  Михайлівна– вчитель інформатики Дем’янецької    ЗОШ І-

ІІІст. 

1.2       відповідає раніше присвоєному педагогічному званню « старший 

вчитель»    

 

1.Погребний   Микола Володимирович  – вчитель трудового навчання 

Дем’янецької  ЗОШ І-ІІІ ст. 

2. Кабанець Тамара Миколаївна   – вчитель початкових класів  Дем’янецької ЗОШ 

І-ІІІст. 

1.3         присвоєно  педагогічне  звання «старший вчитель»  



Звіт директора Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2017-2018 н.р. 

 

1. Ткаченку Юрію Леонідовичу – вчителю фізичної культури Дем’янецької 

ЗОШ І-ІІІст. 

1.4      присвоєно  педагогічне  звання «вчитель-методист»  
 

1. Батрак Людмилі Михайлівні – вчителю інформатики Дем’янецької ЗОШ 

І-ІІІст. 

 

2. З 28 квітня 2018 року: 

Відповідає займаній посаді 

 2.1  Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

1.Б’ятець Лесі Олександрівні - вихователю групи продовженого дня  

2.Йосипенко Наталії Степанівні – вчителю англійської мови 

 Відповідає займаній посаді 

2.2 Встановити 10 тарифний розряд 

1.Погребному Івану Івановичу - вчителю музичного мистецтва Дем’янецької  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Наша школа має можливість  виконувати освітні послуги  по наданню початкової, 

основної і повної освіти учнів, що навчаються в даному закладі. Це підтверджено 

атестаційними ліцензіями виданими Міністерством освіти. 

 Навчальний заклад працює в  п’ятиденному режимі.  Початкові класи 

знаходяться в окремому приміщенні. Це дає можливість створити 

найоптимальніші умови для навчально-виховного процесу в початковій школі. 

За допомогою курсів за вибором, факультативних занять та гуртків, які обрані 

навчальним закладом згідно заяв учнів, створюються умови  для розвитку 

здібностей обдарованих дітей та заохочення їх до творчої самостійної роботи. 

Згідно з рейтингом питань окреслених як проблемних, під час проведення 

діагностування професійної компетентності та особистих якостей педагогічних 

працівників у закладі працювали МК вчителів природничо-математичного циклу,   

( керівник Батрак Л.М.), вчителів-філологів,(Бурдун Л.М.), класних керівників, 

 ( Козоріз Н.А.) вчителів початкових класів, (Молокова Л.Г.), школа вищої 

педмайстерності. 

Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем І учнем, які 

мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства. 

Учитель і учні рівноправні суб'єкти навчально-виховного процесу. 
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Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний 

розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. На наш 

розгляд, заслуговує на увагу робота класних керівників Бурдун Л.М., Батрак Л.М., 

Слюсар Н.В. Кропітка робота їх з батьківською громадськістю дає позитивні 

результати. Діяльність класних колективів має головне - вихованість учнів, 

дотримання учнями встановлених закладом правил та вимог. 

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття 

моралі, міцних переконань. Класні керівники і адміністрація школи провели в 

цьому напрямку певну роботу, а саме: 

Методоб'єднання класних керівників «Особливості морального 

виховання підростаючого покоління» та ряд виховних заходів які передували 

моральному вихованню школярів. 

Педагогічний колектив закладу приділяв увагу художньо-естетичному 

вихованню. Серед цих заходів адміністрація школи відзначає : 

конкурс « Міс школи», виставка дитячої творчості « Нашими умілими 

руками»,свято екскурсії в музей під відкритим небом, свято української мови,  

Серед основних заходів трудового навчання, спрямованого на 

формування творчої працелюбної особистості, проведено 

прибирання закріплених шкільних територій учнями, догляд за 

кімнатними рослинами, упорядкування і засаджування клумб та ділянок, допомога 

в ремонті шкільних меблів, шкільних приміщень, а в бібліотеці школи працює        

« Книжкова лікарня». 

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління 

науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства протягом 

навчального року. 

 Окремим напрямом діяльності школи  є робота з обдарованими дітьми. 

Створена система  пошуку, розвитку  та  підтримки талановитих дітей і підлітків. 
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 Робота методичної ради школи здійснюється згідно  з річним планом,  який 

складається відповідно до мети діяльності школи.   Засідання проводиться при 

необхідності, але не рідше одного  разу на місяць 

В нашій школі організовано гаряче харчування.   Враховуючи побажання 

дітей та батьків  130 учнів  обідають(це 100%).  

Грубих порушень дисципліни не було. Профспілка і адміністрація школи  

працює в тісній співпраці. Письмових звернень від громадян не надходило.  Всі 

пропозиції  по покращенню навчально-виховного процесу враховані  і втілюються 

в життя. 

У своїй діяльності директор школи керується  основними державними 

документами Законом про освіту і Постановами кабінету Міністрів,  наказами і 

розпорядженнями районного відділу освіти. 

Відповідно до рейтингу  навчальних закладів за результатами участі у 

районних олімпіадах  наша школа посіла 3 місце серед 16 навчальних закладів І-

ІІІ ступенів,що спонукає педагогічний колектив до покращення  цих позицій у  

наступні роки. 


