
Щорічний звіт керівника навчального закладу 

проводиться відповідно до Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010р. № 778, ст..39 Закону 

України «Про середню освіту» від 30.05.2019 р.  

Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до 

«Державних санітарних норм улаштування, утримання ЗНЗ та 

організації процесу», погоджених з Міністерством освіти і 

науки України (лист від 05.06.2011 р. № 1/2 - 1459) і 

затверджених Постановою Головного Державного 

санітарного лікаря України ( №64 від 14.08.2001 року). 

Уся навчально-методична діяльність педагогічного 

колективу спрямована на реалізацію закону України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно – 

правових документів Кабінету Міністрів та МОН.  

За результатами 2018 – 2019 навчального року за успіхи 

у навчанні Похвальними листами нагороджено 36 учнів 2-10 

класів, учні 11 класу на даний момент іще не отримали 

результатів ДПА та ЗНО, грамотами управління освіти 

виконавчого комітету Полтавської міської ради, 

Департаменту освіти і облдержадміністрації нагороджені 

учителі  Наваріч Н.Д.. 

Наваріч Н.В. відзначена Премією міського голови  за 

впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних 



технологій. 

У вересні 2018 р. на базі школи було проведено нараду 

для керівників шкіл та СНВК  міста на тему «Психолого - 

педагогічний супровід інклюзивної освіти ЗЗСО міста». У 

листопаді 2018 та у травні 2019  відбулися семінари для 

слухачів курсі ПОІППО імені М.В.Остроградського, де  

педагоги демонстрували взаємодію асистента і учителя в 

інклюзивному класі, методи  та прийоми які вони 

застосовують, проводили майстер – класи  для гостей. На  базі 

школи  проводився міський етап конкурсу «Учитель року -

2019. Асистент вчителя інклюзивного класу». 

 

Педагогічний колектив закладу має високий освітньо – 

кваліфікаційний рівень. В школі працює 39 педагогічний 

працівник.  

З них: 

вищу кваліфікаційну категорію мають 17 педагогів – 44 %. 

І кваліфікаційну категорію – 6 вчителів – 15 % 

ІІ кваліфікаційну  категорію – 5 вчителів – 13 % 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 11 молодих педагоги 

– 28 %. – Збільшується кількість молоді.  

Звання «учитель - методист» мають 7 вчителів, «старший 

учитель» - 8. 

    Педагоги працюють над підвищенням свого професійного 

рівня. Активно використовуючи як традиційні форми 

навчання (курси підвищення кваліфікації при ПОІППО), так і 



новітні,  - навчаються на платформі ЕdEra, активні учасники у 

ЕdCamp у Полтаві, проходять онлайн курси та є учасниками  

вебінарів.  

 На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання, 

пов’язані з методичною роботою школи. Засідання проходять 

у формі конференцій з обміну досвідом, тренінгів, дискусій.  

Створена методична рада закладу. Вчителі є учасниками 

міських та шкільних творчих груп. Діляться набутим 

досвідом з колегами на сторінках професійних журналів та 

інтернет - видань. 

На виконання ст. 10 Конституції України, Закону 

України «Про мови» освітній процес у закладі здійснюється 

українською мовою.  

Із метою підвищення ефективності освітнього процесу, 

покращення результативності навчальних досягнень учнів 

педагогічний колектив школи творчо впроваджує у свою 

роботу сучасні досягнення педагогіки і психології, елементи 

сучасних педагогічних технологій. Так учні 2 – А класу 

(учитель Сулима М.М.) та 6-А класу (учитель Єфименко 

Н.О.) вивчають математику за програмою  науково – 

педагогічного проекту «Росток». В наступному навчальному 

році  ми плануємо вивчати за програмою  «Росток»  у 3-А ще 

українську та англійську мову. 



У школі організовано  індивідуальне навчання учнів з 

особливими освітніми потребами. У 2018 – 2019 н.р. на 

індивідуальній формі навчання перебувало 7 учнів. Всі вони 

успішно засвоїли навчальний матеріал та переведені до 

наступного класу. 

У 2018 – 2019 н.р. у закладі було відкрито  6 класів з 

інклюзивною формою навчання, в яких  навчалося 9 учнів з 

особливими освітніми потребами. З цими учнями працювало 

5 асистенти вчителя, логопед, практичний психолог, 

проводилися корекційно – розвиткові заняття. Для 

проведення корекційних занять та психологічного 

розвантаження учнів у закладі обладнана ресурсна кімната. 

Уся інформація щодо отримання освітніх послуг дітьми з 

особливими освітніми потребами розміщена на сайті школи у 

рубриці «Інклюзивна освіта». 

У 2018 – 2019 н.р. 50 першокласників навчалися за 

програмою Нової української школи. Усі успішно закінчили 

перший клас та отримали Свідоцтво досягнень учня.  

Впродовж навчального  року працювала школа майбутніх 

першокласників «Перші сходинки до успіху». Педагоги, які 

будуть навчати першокласників та учнів уже  другого класу, 

зараз проходять заочні та очні курси на платформі ЕdEra, на 

базі пілотних шкіл, при ПОІППО.  



Поступово формується освітні середовище для 

найменших учнів, створені ігрові зони, кімната для групи 

продовженого дня,  оновлюється обладнання класних кімнат. 

За рахунок державних субвенцій та  міського  бюджету було 

обладнано 2 навчальних класи першокласникам. У 2019-2020 

році також будуть обладнані кабінети для 1 класів відповідно 

до вимог.    

Педагоги закладу – творчі та цілеспрямовані. Такими є і 

учні. Особлива увага у школі приділяється роботі з 

обдарованими дітьми. Учні є переможцями, призерами та 

лауреатами предметних конкурсів, учасниками науково – 

практичних конференцій, інтернет - олімпіад. 

Соціальний паспорт навчального закладу щоденно 

контролюється адміністрацією школи через соціального 

педагога, таким чином вирішення нагальних питань даної 

категорії дітей під контролем. 

    На належному рівні організоване у закладі дозвілля у 

позаурочний час.  Учні 100% залучаються до громадської та 

гурткової роботи, беруть активну участь у спортивних 

змаганнях. З метою розвитку творчих здібностей учнів у 

закладі організовано роботу шкільних бюджетних гуртків: 

Сімейні цінності, вокального мистецтва «Співаночка», 

спортивний гурток «Баскетбол», образотворчого мистецтва 

«Веселкове розмаїття», «Плетіння та аплікація соломкою», 

«Дизайн м’якої іграшки», «Школа безпеки», «Воїн», 

Ансамбль танцю «Smile». 



Класні керівники 1-11 класів працювали за напрямками 

програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених  

Наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1243 від 31.10.2011 року. Уся виховна робота 

проводилися з метою реалізації виховної теми закладу 

«Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня шляхом 

реалізації шкільних проектів».    

Своїм досвідом роботи у проектах ділилися класні 

керівники під час проведення міських методичних заходів: 

міського форуму для класних керівників і батьківської 

громадськості «Розуміти і супроводжувати», коучінг-сесії 

«Лідер у мені», яка відбулася на базі закладу, на платформі 

Майстерня Міста з проектом «Міжособистісні комунікації та 

мистецтво створення команди у формуванні лідерського 

потенціалу». 

За ініціативою учнівського парламенту  шкільні команди - 

учасники фестивалю «Світ професій», міського літературно-

театралізованого свята «Щасливі ми, що Гоголь серед нас…». 

Шкільні команди старшокласників «Торнадо» та «Смайл» 

взяли участь у Міському квесті «Молодь за здоровий спосіб 

життя». Серед 50 учасників квесту команда «Торнадо» 

зайняла 1 місце, команда «Смайл» 4 місце.       

Шкільна команда «Молодик» - учасник міського етапу 

дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл». 

Спортивна команда школярів у змаганнях з волейболу 

зайняла ІІ місце серед шкіл Подільського району. 

Творчий колектив – учасник міського етапу обласного 

конкурсу на кращий фрагмент виховного заходу національно-



патріотичного виховання (номінація «Малі театральні 

форми») 

 

Актив музею історії школи – представив навчальний заклад 

на 36 обласному зльоті юних краєзнавців та 

активістів музеїв при закладах освіти. Іхня діяльність 

грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА. 

Волонтерський загін «Пам'ять» як представник 

Подільського району - незмінний учасник Почесної варти 

прапороносців на державних урочистостях 

Команда 20-ї "Push up" вперше стала учасником дитячої 

шкільної «Ліги сміху» і отримала дипломи за перемогу у 

номінації "Краще полотно", солодкі подарунки та теплу 

підтримку глядачів. 

 

Учні – члени шкільного наукового товариства «Я У 

всеСвіті» -  заочно взяли участь у ІХ Всеукраїнській 

краєзнавчій конференції учнівської молоді "Мій рідний край, 

моя земля очима сучасників" (м. Миколаїв), ХІІІ 

Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій 

конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід» (м. Харків), були учасниками очного етапу та мали 

можливість випробувати себе на відкритій трибуні 

обдарованої молоді у ІХ обласній краєзнавчій конференції 

учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята». 

Колектив школи, учні, їх батьки, учителі, працівники, - 

активні учасники міських заходів: «Полтава вишивана», 

«Великодня писанка», «Новорічний калейдоскоп», 

благодійний фестиваль «Творче тріо». ХІІ Марафону 



написання листів «Amnesty International” в Україні», 

соціально-освітнього проекту “World without Borders” від 

міжнародної організації AIESEC (global volonteer) – робота 

волонтера в комунікативній  практиці англійської мови. 

За підсумками роботи у 2018-2019 н.р. найактивніші члени 

колективу нагороджені відзнакою «Гордість школи 2018-

2019». 

З метою попередження правопорушень, бездоглядності серед 

учнів працює Штаб профілактики правопорушень. 

Ведеться робота щодо попередження злочинності, дитячої 

бездоглядності та захисту прав дітей. 

Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування 

дітей – розроблено та затверджено  режим та графік 

харчування учнів у шкільній їдальні. Питання організації 

харчування  у навчальному  закладі  знаходиться на 

постійному контролі адміністрації закладу та батьківської 

громади. 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії під час навчально-виховного процесу в навчальному 

закладі знаходиться під щоденним контролем директора  

школи . 

   Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у 

побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорюються 

на батьківських зборах у всіх класах. З учнями на уроках 

ведеться роз’яснювальна робота. 



На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок 

пожежі, проводяться практичні заняття по евакуації учнів і 

працівників на випадок  надзвичайних ситуацій.                                                                                          

   У школі розроблено заходи з профілактики травматизму 

невиробничого характеру. 

Щодо матеріально – технічного забезпечення 

організації діяльності школи. 

Поточні ремонтні роботи ведуться за рахунок бюджетних, 

спонсорських коштів, добровільних внесків батьків. 

Систематично здійснюється підготовка закладу до початку 

нового навчального року й опалювального сезону, що 

підтверджено відповідними актами. 

На сайті закладу у розділі «Публічна інформація» 

постійно оновлюється інформація щодо використання 

бюджетних та батьківських коштів. Усі ці кошти 

оприбутковані як матеріальні цінності і передані на баланс 

закладу. 

  Облік батьківських коштів та витрати ведуться 

батьківським комітетом, про що буде складено звіт по 

завершенню робіт по підготовці закладу до нового 

навчального року. Батьківський комітет школи щорічно 

затверджує план ремонтних робіт у закладі за рахунок 

власних коштів.  

Повний звіт про використання державних, 



батьківських, благодійних  коштів за звітний період буде 

розміщено на сайті школи до початку нового навчального 

року.   

Відбувся конкурс на заміщення вакантної посади 

директора   закладу.  

 


