
Звіт директораЗабродівської школи 
про роботу у 2016/2017 навчальному році

У минулому навчальному році очолюваний мною колектив працював над 
виконанням Державної національної програми «Освіта», програми розвитку освіти 
у Харківському регіоні, постанов уряду України , законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», нормативно -  інструктивних 
документів Міністерства освіти і науки України.

Пріоритетами у діяльності колективу були утвердження принципів 
демократизму, гуманізму в процесі навчання , підвищення ефективності та 
результативності праці, забезпечення міцних знань, умінь та навичок, використання 
ідей передового педагогічного досвіду, які сприяють розвитку особистості дитини, 
формуванню національної свідомості та підвищенню культури школярів.

Відповідно до Закону України «Про освіту» є обов’язкове одержання дітьми 
загальної середньої освіти . А, відповідно до цього, основним завданням школи є 
охоплення навчанням дітей шкільного віку.

Відповідно до інструкції сільська рада закріпила за школою мікрорайон. По 
мікрорайону зроблені списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років на території 
обслуговування школи. Кожного кварталу списки переглядаються і подається 
інформація в РВО.

Станом на 29.05.2017 року всього дітей шкільного віку по мікрорайону 80, 
підлягають навчанню _85_, навчаються у ЗНЗ усіх типів і форм власності 85 .

Одним з важливих питань також є продовження навчання випускників 9 класу. 
Всі випускників школи продовжують навчання і здобувають загальну середню 
освіту.

Важливим питанням для закладу є його фінансування. З державного бюджету 
виділяються кошти на комунальні послуги (газ, електроенергія), харчування дітей 
початкових класів та дітей пільгового контингенту, заробітну плату. У 2017 році 
було придбано твердопаливний котел та електричну плиту.
Додатковими джерелами фінансування закладу є :

- благодійна допомога господарства «Трайгон Фармінг Харків» на ремонт 
каналізації ! їдальні і забезпечили новорічними подарунками учнів школи , 
надають допомогу у вирішенні господарських питань;

- благодійна допомога від батьків у вигляді матеріалів на поточний ремонт 
школи ;

- благодійна допомога ФОП «Шубське» у забезпеченні новорічними 
подарунками;

- благодійна допомога колективу школи у придбанні канцелярських товарів , 
методичної літератури, підписки на періодичні видання , придбанні миючих 
засобів для їдальні , технічного інвентарю, обслуговування комп’ютерної 
техніки, під'єднання до мережі Інтернет, придбали банер та вивіску школи;

Важливою ланкою педагогічного процесу є забезпечення навчального 
закладу кваліфікованими кадрами.
В школі в 2016/ 2017 н. р. працювало 13 вчителів : 10 основних і 3 сумісники ( 

вчитель музики, фізики, англійської мови).



З 10 основних вчителів усі мають вищу освіту.
Всі основні вчителі мають тижневе навантаження 18 і більше годин.
Деякі вчителі викладають предмети не за фахом, але вони пройшли з цього 
предмета курсову перепідготовку:
У школі працює 3 методичних об'єднання :
- природничо -  математичного циклу;
- гуманітарного циклу;
- класних керівників.
Розділ: «Соціальний захист збереження та зміцнення здоров'я учнів та
педагогічних працівників.»
- один раз на рік учні і працівники школи проходять медичний огляд ( для цього 

надається один вільний день);
- всі учні 1 - 4  класів забезпечені гарячим харчуванням , 5 - 9  класів -  за 

бажанням;
- в школі дотримуються вимоги щодо охорони дитинства , техніки безпеки, 

протипожежної безпеки та санітарно -  гігієнічних норм. З учасниками 
навчально -  виховного процесу проводяться бесіди, інструктажі на уроках 
фізичної культури, хімії, фізики, трудового навчання, інформатики в 6 -  9 
класах, створено куточки по техніці безпеки, проводяться практичні заняття.
в школі проходять тижні пожежної безпеки, відкриті виховні години по даній 

тематиці, в школі є інспектор з охорони дитинства -  Капустник Т.Г.
Велика увага приділяється питанню дотримання правопорядку неповнолітніми. 
Вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку. 
Педагогічним колективом зверталася увага на питання профілактики злочинів і 
злочинності, дитячої бездоглядності та безпритульності, виявлення негативних 
змін у поведінці учнів. Адміністрацією школи та класними керівниками 
постійно проводились акції «Чим живеш, дитино?», під час яких педагоги 
вивчили матеріально -  побутові умови, методи сімейного виховання, коло 
інтересів та захоплень учнів. З метою підвищення правової культури учасників 
навчально -  виховного процесу у школі у лютому проводився місячник морально
-  правового виховання .
Проводились бесіди по формуванню здорового способу життя, профілактика 
вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, нікотину.
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом класними керівниками були проведені 
бесіди щодо запобігання захворюваності на ВІЛ / СНІД, організовувалась 
виставка малюнків «Спасибі, ні!». Кращі роботи були представлені на районну 
виставку.
Значна увага зверталась на організацію змістовного дозвілля, залучення учнів до 
позакласної роботи, проведення свят, вогників.
Проводилася певна робота з профілактики дитячого травматизму.

У 2016 /2017 н. р. травмованих дітей ні в навчальному закладі, ні в побуті не 
було.

До діяльності закладу освіти залучені педагогічна та батьківська 
громадськість , співпраця з громадськими організаціями.
Створена Рада школи, до якої входять батьки, вчителі, учні, існує орган 
учнівського самоврядування.



У школі було 9 класів, всі класи навчались в першу зміну.
В школі працювала бібліотека, спортзал, комп’ютерний клас, в якому знаходиться 5 
+ 1 комп'ютер.
Всі діти та підлітки шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, 
одержують загальну середню освіту. Набір дітей до першого класу було здійснено 
на підставі висновків медичної комісії та за результатами вивчення психологічної 
готовності дитини до шкільного навчання.

Адміністрація школи , педагогічний колектив, технічний персонал, батьки, 
учні доклали багато зусиль для підготовки навчальних приміщень до нового 
навчального року, роботи у зимовий період.
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