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Творче кредо

“Щоб вести колектив за собою, 

необхідно самому рухатися, не

зупиняючись!”

 

Організація роботи щодо

підвищення власного фахового

рівня
2014 рік

- участь у обласному семінарі: 

«Нові підходи до організації навчання учнів

математики в системі компетентнісно-спрямованої

та практично-орієнтованої освіти», 

- конференції:

ІХ Міжнародна науково-практична конференція: 

«Освіта України у контексті інтеграції до

європейського освітнього простору» .

- ІІ (обласного) турі 19 Всеукраїнського конкурсу

“Учитель року-2014» (ІІІ місце у номінації “Директор

школи”)

 
 

Організація роботи щодо

підвищення власного фахового

рівня
2015 рік

- участь у науково-практичному семінарі в місті Нова

Каховка «Розбудова соціалізуючого освітнього простору

як умова підвищення якості освіти»

- Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика у

сучасній освіті»

- обласному семінарі: 

«Вдосконалення форм та методів щодо проведення

заходів до Всесвітнього дня туризму в районі», 

- науково-практичному регіональному семінарі : 

«Психолого-педагогічний супровід обдарованої

особистості в системі проектування навчально-виховного

процесу»

 

Організація роботи щодо

підвищення власного фахового

рівня

2016 рік

-Участь у ХХІV конференції асоціації

керівників закладів освіти «Європейські

парадигми сучасної української освіти: 

реальний стан і перспективи»

- обласній соціокультурній акції «Є хліб-є

життя»

 

Організація роботи щодо

підвищення власного фахового

рівня
2017 рік

-Участь у Всеукраїнській науково-практичній

конференції асоціації керівників закладів освіти

«Інформаційно-цифрова компетентність

керівника сучасного закладу освіти в умовах

реалізації Концепції Нової української школи»

- Науково-практичному семінарі в місті Каховка

- тренінгу «Громадсько - спрямоване

управління загальноосвітнім навчальним

закладом»

 
 

Організація роботи щодо

підвищення власного фахового

рівня

2018 рік

-Навчальний курс “Основи

інклюзивної освіти та спеціальної

психології»

Модуль І «Нова Українська

школа»:місія, завдання інклюзивної

освіти.

 

Нормативно- правові умови

функціонування закладу освіти

•Конституція України

•Закон України “Про освіту”

•Закон України “Про загальну середню освіту”

•Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

•Закон України “Про бюджетну систему”

•Закон України “Про охорону праці”

•Закон України “Про охорону дитинства”

•Типове положення про атестацію педагогічних працівників

•Правила внутрішнього розпорядку школи

•Посадові обов'язки працівників школи

•Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх

навчальних закладів України

•Установчі документи (Статут школи,свідоцтво про державну

реєстрацію,свідоцтво про атестацію школи тощо)

 

Нормативно- правові умови

функціонування закладу освіти

Поповнюється створена електронна база
➢Закони України

➢Нормативна база бібліотеки

➢Нормативна база з атестації

➢Нормативна база з фізичної культури

➢Нормативна база по харчуванню

➢Нормативна база з охорони праці

➢Положення

➢Інструкції

➢Трудове законодавство

➢Проекти в освіті

 
 

Забезпечення ефективного

управління

➢Концепція розвитку

Вознесенської загальноосвітньої

школи

І-ІІІ ступенів № 6 

➢Планування всієї діяльності

➢Якість внутрішкільного контролю

➢Ведення ділової документації

 

Концепція розвитку Вознесенської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені №

6
Вознесенська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів

№6

– “Школа родинного виховання”

Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають

про позитивний імідж школи у мікрорайоні. 
•Для цього ми:

•Створюємо позитивний образ школи - родини в мікрорайоні.

•Пропагуємо досягнення школи через місцеву газету «День за

днем», Інтернет, друкуючи інформацію про життя і досягнення

школи, статті, маємо власний сайт, на якому розміщується корисна

інформація, як для учнів, батьків, так і для громадськості.

•Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.

•Забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і

відпочинку дітей і педагогічного колективу.

•Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.

•Вивчаємо запити учнів, батьків, потреби ринку праці, 

забезпечуємо допрофільне навчання.  

Реалізація концепції Вознесенської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 за

2014-2018 роки

➢Формування й закріплення традицій школи-

родини.(“Осінній марафон”,”Тепло родинного вогнища”; 

“Королева осені”, “Автограф року”, “Все починається з

добра”тощо)

➢Продовження створення нового інтер’єру навчального

закладу, оформлення школи згідно з новим уявленням про

дизайн і дух школи-родини:

➢Шкільний проект «Квіти для школи»;

➢Шкільний проект «Мій клас»

➢Створення та постійне поповнення галереї картин копій

видатних художників світу;

➢Організація роботи гуртка “Музейна педагогіка”;

➢Викладання курсу “Християнська етика”;

➢20 % випускників школи - працівники школи
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Планування всієї діяльності

1. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної

бази, 

кадрового забезпечення й навчально-виховного процесу

загальноосвітнього навчального закладу.

2. План роботи школи на навчальний рік.

3. Календарний план проведення загальношкільних заходів.

4. Розклад уроків

5. Особисте тижневе планування роботи керівників школи.

6. Плани навчально-виховної роботи вчителя

7. План роботи методичних об’єднань

8. План роботи класного керівника, вихователя

9. План роботи шкільної бібліотеки.

10. Плани роботи шкільних гуртків, спортивних секцій.

11. План роботи практичного психолога

12. План заходів з охорони праці

 

Планування всієї діяльності

13. План наступності між початковою та основною

школою.

14. План спільної роботи ДНЗ№№ 12,14 та ЗОШ№ 6

15. План батьківського всеобучу

16.План фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової

роботи

17.План роботи з обдарованими учнями

18. План проведення профорієнтаційної роботи

19.План внутрішкільного контролю

20. План роботи по медичному обслуговуванню школи

 
 



Якість внутрішкільного контролю

•Основні принципи:

•планомірність ( стихійністю нічого не досягнеш) -складається за

річним планом «Технологічна карта контролю»

• обґрунтованість ( чітке уявлення про те, що контролювати, коли

і для чого ) ;

• повнота ( всеосяжність, що дозволяє « заглянути» у всі «

закутки» системи);

• теоретична і методична підготовленість).

•Результатом контролю є оптимальне управлінське рішення

•( наказ, висновки по відвіданих уроках,заходах; методичні

рекомендації)

•Обговорення підсумків перевірки ( на засіданні педради, 

методичної ради, наради при директорові)

  

Ведення ділової документації

•Документування діяльності та її оформлення виконується згідно з Інструкцією з

ведення ділової документації, що затверджена наказом МОН України від

23.06.2000 № 240 та наказу МОНМС України від 10.05. 2011 р. №423 «Про

затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»

•Діловодство в навчальному закладі ведеться відповідальною особою, яка

призначена наказом.

•Згідно з Інструкцією про ведення ділової документації всі документи наявні

•Проведена легалізація книг і журналів: усі книги та журнали поаркушно

пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником та скріплені печаткою. 

•Ділові папери, які надходять до школи чи відправляються з неї, реєструються в

журналах вхідного та вихідного листування. 

•Оформлення документів,  їх збереження та архівація здійснюються згідно з

Інструкцією.

• Організація документообігу між внутрішніми структурами школи та зовнішніми

здійснюється вчасно, згідно із встановленими термінами .

•Контроль за веденням ділової документації, а саме: відповідальність за зміст; 

правильну підготовку та оформлення документів - проводить керівник закладу.

 

ОрганізаціяОрганізація

навчальнонавчально--виховноговиховного процесупроцесу

У школі працює 18  класів

середньою наповнюваністю 28учнів,

6 класів з заочною формою навчання

та

2 групи продовженого дня

  
 

Навчально –виховна робота в класах з

заочною формою навчання при ВВК -72

• На початок навчального року в шести

класах з вечірньою формою навчання

було 67 учнів, на кінець – 59

• Надання освітніх послуг відбувається за

програмами для загальноосвітніх шкіл, 

але за навчальними планами для класів з

заочною формою навчання

• Основною проблемою є прогалини в зна-

ннях,  різновіковий стан (від 20 років до

45), плинність учнів.

 

Протягом навчального року проведено

багато різноманітних заходів , учасниками
яких є учні.
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педпрацівників

7 вчителів мають звання “Старший учитель”

4 вчителя мають нагороду “Відмінник освіти”

1 вчитель має звання “Вчитель - методист”

 
 

Проблемне питання школи

Формування духовно-моральних

цінностей учнів

в системі художньо-естетичного

та родинного виховання

в урочній та позаурочній діяльності

 

Мета і завдання навчального закладу

• Виховання і формування морально-духовної життєво компетентної
особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, 

сім'янин, професіонал, який усвідомлює відповідальність за сучасне
і майбутнє своєї країни.

• Створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання
школярів;

• Підготовка конкурентоспроможного випускника школи, здатного до
самореалізації та створення гідного людини рівня життя в суспільстві;

• Стимулювання в педагогічному колективі пошуку нових засобів

навчання і виховання учнів, творчого підходу, активності учителів, 
прагнення їх до самоосвіти;

• Забезпечення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних

предметів.

Створення сприятливих умов для розвитку, 
навчання і виховання школярів

Факультативи

та курси за вибором:

• 2-6 класи – курс за вибором

“Християнська етика”

• 2-4 класи - курс за вибором «Логіка»

• 8 класи - курс за вибором

«Практичне право»

• 9 класи - факультатив з математики

 
 

Створення сприятливих умов для розвитку, 
навчання і виховання школярів

• Підготовка та залучення учнів до участі

в міських та обласних олімпіадах;

• Участь школярів у Всеукраїнських, 

обласних та міських конкурсах;

• Проведення предметних тижнів;

• Підвищуємо методичний і фаховий рівень

вчителів, стимулюємо до пошуку нових

засобів навчання і виховання учнів, 

активності, прагнення їх до самоосвіти;

 

НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
• Проведення методичних об’єднань;

• Проведення педрад, семінарів-практикумів, 

інструктивно-методичних нарад

• Проведення семінарів та майстеркласів для

вчителів міста

• Надання методичної допомоги вчителям;

• Обмін досвідом шляхом проведення відкритих

уроків

• Участь вчителів у фахових конкурсах;

• Видавнича діяльність педагогів

• Атестація вчителів;

• Вивчення стану викладання предметів

• Проведення педконсиліуму у 5-х класах;

• Робота з обдарованими учнями;

• Моніторинг навченості учнів.

 

Кількість переможців олімпіад
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Переможці обласного етапу олімпіад

Керлан Богдан 9-А фізика ІІІ місце

(вчитель Скок К.О.)

Керлан Богдан 9-А математика ІІІ місце

(вчительМеньша Т.Л.)

Сігалет Максим 8-А історія ІІІ місце

(вчитель Мельник

Л.А.)

 

ХVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

«Об’єднаймося ж брати мої» номінація «Література»

Керлан Богдан 9-А клас І місце (вчитель Косиненко

О.Б.)

Обласний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності

«Енергія і середовище – 2018»

Керлан Богдан 9-А клас І місце (вчитель Яргункіна

О.О.)

Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з

енергоефективності «Енергія і середовище – 2018»

Керлан Богдан 9-А клас ІІІ місце (вчитель Яргункіна

О.О.)

Міський етап Міжнародного конкурсу з англійської мови «Write 

On»

Момотенко Володимир І місце (вчитель Момотенко

Л.В.)

Токарєва Валерія ІІ місце (вчитель Момотенко

Л.В.)

Обласний фестиваль – конкурс художнього слова «Поетична

зірка» в рамках Всеукраїнського фестивалю-конкурсу

«Мистецька феєрія»

Руденко Ольга 4-А І місце ( вчитель Руденко С.І.)

Ботнар Діана 8-А ІІ місце (вчитель Руденко С.І.)

Переможці конкурсів
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Кількість учнів з відзнакою
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Рівень навчальних досягнень

учнів початкових класів

за 2017-2018 н.р.
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Виховання учнів за Програмою

“ Основні орієнтири виховання ”

 

БезпекаБезпека життєдіяльностіжиттєдіяльності тата соціальнийсоціальний

захистзахист учнівучнів
(єдині уроки, виховні заходи, конкурси малюнків, соціальні проекти)

Тематичні уроки з безпеки

життєдіяльності
Проект для учнів ЦСС “

Відповідальне батьківство ”

Конкурс малюнків “ Охорона праці

очима дітей ”

Виховна година в 1-Б

класі  
 

ОбласніОбласні фестиваліфестивалі -- конкурсиконкурси

Дружини юних

пожежників Юні інспектори

руху

 

СоціальнийСоціальний паспортпаспорт школишколи

➢ дітей сиріт - 3

➢ дітей без батьківської опіки - 5

➢ дітей з багатодітних сімей -
56

➢ дітей інвалідів - 5

➢ дітей чорнобильців - 1

➢ дітей з малозабезпечених сімей -
23 

➢ дітей, батьки яких мають статус

учасника АТО - 25

 

Соціальний захист учнів

школи

• Щорічно, на початку навчального року,  розробляються
управлінські рішення та видаються накази по соціальному
захисту дітей. Крім того, на виконання Закону України «Про
охорону дитинства», нормативних документів з цього
питання, в школі проведено заходи:

• У серпні та січні місяці класними керівниками проведено
рейди для обстеження сімей учнів за місцем їх
проживання, складено акти; детально обстежено сім'ї
дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

• У вересні місяці проведено нараду при директорові з
питання соціального захисту учнів школи.

• У 2017-2018 році дітям сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування була надано допомога у сумі 100 
гривень із фонду всеобучу.

 
 

Соціальний захист учнів

школи

• В жовтні пройшов місячник з охорони дитинства. 

• Забезпечено одноразове гаряче харчування для усіх учнів
1-4 класів та дітей пільгової категорії 5-9 класів.

• Складено рекомендації до індивідуального плану дітей-
сиріт та дітей ПБП

• У річному плані роботи школи визначена система заходів
щодо забезпечення соціальної підтримки учнів
вищезазначених категорій.

• Забезпечено виконання державних санітарних норм і
правил в частині здійснення систематичних оглядів дітей –
сиріт та дітей ПБП, двічі нарік у вересні та січні місяці.

• Учні соціально вразливих категорій приймають активну
участь у всіх виховних заходах школи, відвідують гуртки, 
секції.

 

Робота школи з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, здоров’я дітей,

виробничої санітарії під час навчально-виховного
процесу

• Стан роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, 
виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в
школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи, 
медичного працівника, завгоспа школи.               

• На початок 2017-2018 н.р. були оформлені всі необхідні акти-
дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, шкільних
приміщеннях підвищеної небезпеки, спортивному залі, 
спортивних майданчиках, дозвіл СЕС на експлуатацію
харчоблоку. 

• Упорядковані інструкції з безпеки життєдіяльності в кабінетах
фізики, хімії, майстернях, спортивному залі. 

• Проведений інструктаж з працівниками школи та учнями з питань
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. 

• У кабінеті хімії, медичному кабінеті в господарчих приміщеннях
усі хімічні реактиви, які використовують на уроках хімії та у
господарчому процесі, мають правильне найменування, 
використовуються відповідно до інструкції та у відповідні терміни
придатності. Зберігаються у сейфі або у недоступних місцях. 

•

 

Робота школи з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, здоров’я дітей,

виробничої санітарії під час навчально-виховного
процесу

• Уточнена план-схема евакуації учнів та працівників школи
в разі надзвичайних ситуацій. Здійснена посадка учнів
школи за парти згідно з висновками медичного огляду. 
Поурочне навантаження учнів забезпечене відповідно до
санітарно – гігієнічних вимог.

• На загальних зборах трудового колективу 31.08.2017 року
(протокол №01) затверджені правила внутрішнього
розпорядку школи, на педагогічній раді 31 серпня 2017 року
(протокол № 01)  - річний план роботи школи на 2017 –
2018 н.р., де передбачені питання з охорони праці.

• У наказах по школі передбачені відповідальні за
організацію роботи з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в
позаурочний час, попередження дитячого травматизму, 
відповідальний за електрогосподарство.

 
 

Робота школи з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, здоров’я дітей,

виробничої санітарії під час навчально-виховного
процесу

• Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників
школи з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки. За графіком проводиться залік працівників, про що оформлений
протокол.

• Згідно графіку проводилася перевірка стану заземлення
електрообладнання, робочого стану електроприладів та опору ізоляції
електромережі. Освітлення в навчальних приміщеннях доводилося до
санітарної норми.

• Питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, дитячого травматизму
періодично заслуховувалися на нарадах при директорові( протокол №5 
від 24.01.2018 року), батьківських зборах, на засіданні педагогічної ради. 
Постійно здійснюється контроль роботи системи забезпечення
життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько –
адміністративного контролю з охорони праці та виконання угоди з
охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.  

• Медичне обслуговування в школі здійснюється медичною сестрою, 
лікарями амбулаторії сімейної медицини. Усі працівники школи пройшли
медогляд та мають допуск до роботи. Учні 1 -9 класів пройшли медичний
огляд лікарями фахівцями. Учні, які за підсумками медогляду
потрапляють до спеціальної (8уч.)  та підготовчої (73уч.) медичної групи
,під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні
вправи відповідно до їх стану здоров’я.

 

ЦінніснеЦіннісне ставленняставлення додо

природиприродиТематичні екологічні заходи

Осінній експрес Осіння фантазія

Екологічний брейн - ринг  

УчастьУчасть уу проектіпроекті

““ ЖиттяЖиття безбез сміттясміття ””

 



ЦінніснеЦіннісне ставленняставлення особистостіособистості

додо суспільствасуспільства, , державидержави іі людейлюдей

Уроки мужності, лінійки, усні журнали, 
години спілкування, екскурсії

 

ЦінніснеЦіннісне ставленняставлення особистостіособистості

додо суспільствасуспільства, , державидержави іі людейлюдей

Шкільний флешмоб до Дня вишиванки

 

ПроведенняПроведення заходівзаходів, , присвяченихприсвячених

РокуРоку ЯпоніїЯпонії вв УкраїніУкраїні

 
 

ПроектПроект ““ ВчимосяВчимося житижити разомразом ””

уу 33--АА класікласі
Вчитель Серболова А.В.

 

РодинноРодинно –– сімейнесімейне вихованнявиховання

Родинне свято в 9-Б класі

“ Андріївські вечорниці ”

Виставка робіт конкурсу декоративно –

ужиткового та образотворчого

мистецтва

“ Знай і люби свій край ”

 

РодинноРодинно –– сімейнесімейне

вихованнявиховання
((традиційнітрадиційні загальношкільнізагальношкільні святасвята))

Осінній марафон

 
 

РодинноРодинно –– сімейнесімейне вихованнявиховання
((традиційнітрадиційні загальношкільнізагальношкільні святасвята))

“ Тепло родинного

вогнища ”

 

РодинноРодинно –– сімейнесімейне

вихованнявиховання
((традиційнітрадиційні загальношкільнізагальношкільні святасвята))“ Будьмо знайомі! “

 

ЦінніснеЦіннісне ставленняставлення додо себесебе
❖ Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі

СНІДом

❖ День толерантності

❖ Акція “ 16 днів без насилля ”

❖ Урок гендерної рівності

❖ Виховні години по пропаганді здорового
способу життя

 
 

ЦінніснеЦіннісне ставленняставлення додо культурикультури мистецтвамистецтва
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ЦінніснеЦіннісне ставленняставлення додо культурикультури

іі мистецтвамистецтва

Обласний конкурс читців –

декламаторів

“ Поетична пристань ”

Всеукраїнський конкурс фольклорних

колективів “ Смарагдові витоки ”

Обласний конкурс театральних колективів

“ Світ надії Дивосвіт ”  

РоботаРобота гуртківгуртків
((християнськахристиянська етикаетика))

Керівник гуртка Меньша Т.Л.

 
 

РоботаРобота гуртківгуртків
((вокальнийвокальний))

Керівник гуртка

Букорос О.В.

 

РоботаРобота гуртківгуртків
((МузейнаМузейна педагогікапедагогіка))

Керівник гуртка

Компанієць К.О.

 

РоботаРобота гуртківгуртків
((театральнийтеатральний))

Керівник Доні А.І.

 
 

 



   

ГурткиГуртки нана базібазі школишколи

 

ПЕРЕМОГИПЕРЕМОГИ УУ КОНКУРСАХКОНКУРСАХ

• Міський етап обласного конкурсу читців – декламаторів «Поетична

пристань» - І місце, обласний етап – ІІ місце.

• Міський етап конкурсу «Лідер року -2018» - ІІ місце.

• Міський етап обласного конкурсу театральних колективів «Світ надії -

Дивосвіт» - ІІ місце

• Обласна акція «Канюк звичайний – птах 2017 року» міський етап – І

місце, обласний етап – ІІ місце

• Обласний конкурс «День юного натураліста» - І місце

• ХVІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати

мої» у номінації «Література» - ІІ місце

• Обласний етап 18 Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика

– І місце

• Обласний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і

середовище – 2018» - І місце

• Міський етап Міжнародного конкурсу з англійської мови «Write On» - І, ІІ

місце

• Міський етап обласного конкурсу вокальних ансамблів «Співає юність

України» - ІІІ місце.

• Обласний етап конкурсу поетичної творчості «Збережемо мир» - ІІІ місце.

 

• Обласний етап конкурсу малюнків «Я хочу жити в якісному світі» -

ІІІ місце.

• Всеукраїнський фестиваль «Мистецька феєрія» номінація

«Поетична зірка» - І та ІІ місце.

• Міський конкурс знавців мистецтва «Арт - простір» - ІІ місце.

• Міські змагання з Дитячої легкої атлетики – ІІІ місце.

• 17-а міська спартакіада школярів – ІІІ місце.

• Новорічний тревелінг «Стежками зимової України» - І місце.

• ІV етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч» - ІІІ

місце

• Міські змагання з шахів серед учнів 1-4 класів «Діти – олімпійська

надія України» - ІІ місце

• Обласний етап Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна

футзальна ліга України» - ІІ місце

• Регіональний рівень Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого

малюнка «Я хочу жити в якісному» в номінації «Я пізнаю якісну

продукцію» - ІІІ місце

• Обласний конкурс аматорських театрів «Миколаївська

Мельпомена», номінація «Дитячий театр» - ІІ місце

• За підсумками роботи з обдарованою учнівською молоддю

колектив Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 отримав ІІІ місце  
 

 

ПереможціПереможці номінаційномінацій

• Номінація «Кращий учень року» - Керлан Богдан, учень 9-А класу.

• Номінація « Кращий випускник » - Зеленська Юлія, учениця 9-Б
класу

• Номінація «Спортсмен року» - Павленко Олександр, учень 9-Б класу

• Номінація « Активіст року» - Бредун Світлана, учениця 9-Б класу

• Номінація «Талант року» - Ботнар Діана, учениця 8-А класу

• Номінація «Інтелектуальна гордість» - Чернявський Микита, учень 4-
А класу;  Сігалет Максим – учень 8-А класу

“ Кращий клас року ”

ІІІ місце – 7-Б клас, класний керівник Доні Анна Іванівна

ІІ місце - 5 –А клас, класний керівник Мельник Лариса Анатоліївна

І місце - 6 – А клас, класний керівник Онищенко Наталія Вікторівна
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Організація харчування учнів

у навчальному закладі:

• В школі охоплено усіма видами харчування 505 дітей , що становить 100% 
від загальної кількості.

• Учні забезпечені гарячим харчуванням та буфетною продукцією. Вартість
гарячого обіду за рахунок бюджету – 8 грн. 00 коп.(10 грн.00); 9.60 (12.00)

• Загальна кількість учнів пільгового контингенту (малозабезпечені, 
чорнобильці, інваліди, діти, які потребують соціального захисту серед 5 -
9 кл.) та учні 1 – 4 класів, які харчуються за рахунок бюджетних коштів 281, 
що становить 52,2% від загальної кількості учнів школи.

• Харчування учнів організовано відповідно штату шкільної їдальні (два
кухаря, 2 підсобних робітника).

• Укладені угоди на поставку продуктів харчування з ПП «Менада», АОВТ
«Вознесенській хлібзавод».

• Продукти надходять в школу із супровідними документами, які свідчать
про безпечність і якість продуктів – ґатунок, категорію, дату виготовлення
на підприємстві, термін реалізації, умови збереження.

• Приймає та видає продукти харчування та продовольчу сировину
комірник.

• Постачання продуктів харчування та продовольчої сировини
здійснюється спеціальним автотранспортом при наявності санітарного
паспорту, затвердженого у СЕС.

 

Організація харчування учнів

у навчальному закладі:

• В школі відпрацьовано режим харчування дітей, графік
прийому їжі. Примірне двотижневе меню складається з
урахуванням забезпечення сезонними продуктами, 
свіжими та консервованими овочами, фруктами.

• Меню - розклад затверджується директором школи.

• Видача готових страв проводиться після зняття проби
медичною сестрою. Результати вносяться до журналу
бракеражу сировинної продукції.

• Асортимент шкільного буфету відповідає Державним
санітарним правилам і нормам. Їдальня забезпечена
якісною водою, дизенфікуючими засобами, посудом.

• Класними керівниками щоденно формуються замовлення
на обіди, щомісячно – звітність по гарячому харчуванню.

• В їдальні організовано чергування вчителів.

• Головний бухгалтер своєчасно здійснює перерахування
коштів за гаряче харчування.

 

Звернення громадян

2017 - 2018 навчальному році видано наказ по школі№ 04 від 02.01.2018
року. 

« Про затвердження на 2018 рік заходів на виконання Указу
президента від 07.02.08 року№109\2008».

• Забезпечений безперешкодний, кваліфікований та неупереджений
прийом громадян згідно графіку особистого прийому, затвердженого
наказом по школі№ 02 від 02.01.2018 року. Забезпечений особистий
розгляд звернень та першочерговий прийом Героїв України, Героїв
Радянського Союзу, Героїв соціалістичної праці, а також особливе
ставлення до вирішення їх проблем та проблем непрацездатних осіб, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, 
одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та
підтримки.

• З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян
наказом по школі№ 05 від 02.01.2018 року продовжено функціонування
телефону довіри (5-74-36).

• Приведена у відповідність до Інструкції з діловодства зі зверненнями
громадян облік та реєстрація громадян, призначений відповідальний за
ведення діловодства за зверненнями громадян та складання звітності на
2018 рік (секретар школи Меньша Анжела Борисівна) (наказ по школі№
03 від 02.01.2018 року).

• Аналіз роботи школи із зверненнями громадян заслуховувалося на
нараді при директорові (протокол№5 від 24.01.2018 року).

 
 

Зміцнення матеріально-
технічної бази закладу

• Придбання рекуператорів - 12700 (Залучені кошти);

• Встановлення відеоспостереження -15910 (Залучені кошти)

• Панелі на ІІІ поверсі -21000 грн. (залучені кошти)

• Установка дверей у 27,34 кабінетах – 4000 грн. (залучені
кошти)

• Створення нового кабінету «Євроклуб»-38000 грн. (залучені
кошти, із них 28000 грн.-благодійної організації
муніципалітета Хесекуа (Південно-Африканська
республіка)

• Капітальний ремонт учительської – 32000 грн. (бюджет, 
залучені кошти)

• Комплект антисколіозний шкільний 1-місний,регульований
по висоті з полицею (стіл+стілець) -123648 грн.  (бюджет) 

• Комплект комп'ютерний -119865 (бюджет);

• Інтерактивні комплекси (Ноутбук + Інтерактивна дошка + 
проектор) та (Ноутбук + Інтерактивна дошка + 
проектор+цифровий мікроскоп)-141660 грн. (бюджет)

 


