
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 13.05.1999р. № 651 – ХІV(із змінами).  

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області є комунальною власністю 

Полтавської міської ради. Рішенням позачергової п’ятдесят восьмої сесії 

Полтавської міської ради п’ятого скликання від 21 жовтня 2010 року «Про 

затвердження Списку об’єктів культурної спадщини міста Полтави» будівлю 

навчального закладу внесено до Списку об’єктів культурної спадщини міста 

Полтави. 

Навчально – виховний процес у закладі здійснюється відповідно до 

«Державних санітарних норм улаштування, утримання ЗНЗ та організації 

навчально – виховного 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).  

За результатами 2014 – 2015 навчального року грамотами управління 

освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради нагороджені учителі 

Наваріч Н.Д., Давиденко Н.М., Войтенко О.О., Пономаренко В.М., грамотою 

Головного Департаменту  освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації – Єфименко Н.О. Кобозєва Л.О. відзначена Подякою міського 

голови та грошовою винагородою.  

    У грудні 2015 року  проведено атестаційну експертизу навчального закладу. 

За результатами оцінювання рівня ресурсів та умов для організації діяльності 

навчального закладу  рівень освітньої діяльності ДОСТАТНІЙ. Сорочан В.С., 

Буличева Л.В., Кравчук М.В., Тоцька О.В. отримали грамоти управління освіти 

виконавчого комітету Полтавської міської ради. 
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Організація роботи з професійного розвитку педагогічних працівників 

Наявність відповідної фахової підготовки членів колективу, створення 

атмосфери психологічного комфорту в закладі, якісний підбір та розстановка 

кадрів – це ті необхідні чинники, що визначають ефективність роботи школи. 

Педагогічний  колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№20 Полтавської міської ради Полтавської області має високий освітньо – 

кваліфікаційний рівень. У навчальному закладі  працює 30 педагогічних 

працівників,  з них вищу педагогічну освіту мають  29 вчителів (учитель 

предмета Захист Вітчизни – має повну вищу освіту, Харківський військовий 

університет). 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників: 

«спеціаліст вищої категорії» - 16 осіб – 53 %; 

«спеціаліст І категорії» - 2 особи  – 7 %; 

«спеціаліст ІІ категорії» - 5 осіб – 17 %; 

«спеціаліст» - 7 осіб – 23 % . 

 

 

Частка педагогічних працівників, що мають педагогічні звання: 

  «вчитель – методист» - 4 особи – 13 %; 

 «старший учитель» - 6 осіб – 20 %; 
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Організація методичної роботи 

Якість, результат навчально – виховного процесу школи залежить 

передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та 

методичної майстерності. 

Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і 

технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолог – педагогічних 

дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження педагогічного 

досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи.   

Науково - методична робота в школі направлена на реалізацію 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів 

Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування 

та розвитку освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Державних стандартів 

освіти,  інших нормативних документів, передбачених чинним 

законодавством, та здійснюється на підставі Положення про методичну 

роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України.  

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону 

України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про 

охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000      
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№ 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», 

наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406  «Про затвердження форми 

державного  статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей 

шкільного віку» організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей 

шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.  

На виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови» 

навчально – виховний процес у закладі здійснюється українською мовою. 

Протягом року проводиться роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та 

вчителів  щодо Закону України «Про мови». Відбувається перевірка стану 

викладання української мови та літератури. У кожному класі оформлені 

куточки державної символіки.  Документація закладу ведеться українською 

мовою. Учні школи беруть участь у конкурсах знавців української мови імені 

Петра Яцика, олімпіаді з української мови та літератури, учні школи -  

учасники Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», продовжено  роботу 

по вшануванню пам’яті та творчості видатного  українського письменника    

Т.Г. Шевченка, учні відвідують літературну вітальню Полтавської обласної 

наукової бібліотеки імені Івана Котляревського. 9 листопада у закладі 

відзначається День української писемності та мови. У березні відбувається 

тиждень української мови та літератури. Усі виховні заходи проводяться 

українською мовою. 

Робота над єдиною науково-методичною темою є однією із важливих форм 

методичної роботи та колективною формою пошукової роботи щодо вирішення 

актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення 

навчально-виховного процесу та підвищення професійно - кваліфікаційного 

рівня вчителів. 

Педагогічним колективом школи обрано методичну  проблему - «Фахова 

компетентність педагога як засіб формування всебічно розвиненої 

особистості». Щорічно на початку навчального року в школі видається наказ 

про організацію методичної роботи в закладі, в якому визначаються завдання 
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педагогічного колективу для реалізації поставлених завдань, участь педагогів у 

міських та шкільних формах методичної роботи. 

Методична робота в школі здійснюється за такими напрямами: 

- забезпечення професійною інформацією педагогічних 

працівників; 

- підтримка інноваційної діяльності  вчителів; 

- підтримка педагогів у підготовці до атестації; 

- організація підвищення кваліфікації вчителів; 

- узагальнення й поширення досвіду освітян. 

Реалізація науково – методичної проблеми вимагає від учителів  поєднання 

різноманітних форм і методів  роботи. У школі організовано роботу методичної 

ради, працює  7 методичних об’єднань, створені творчі групи, школа молодого 

вчителя. Найбільш активно працюють творчі групи:  

-  «Розвиток комунікативної компетентності школярів шляхом 

застосування технології співпраці на уроках англійської мови та географії»  у 

складі вчителя англійської мови Котьман М.В. та учителя географії            

Мороз К.Ф.; 

- «Проект як форма навчання. Проектні технології. Проектування як 

складова частина сучасного виробництва й життєдіяльності людини» у складі 

учителя світової літератури  Сорочан В.С., учителя фізики Буличевої Л.В., 

учителя хімії Наваріч Н.Д.; 

- «Математичні компетентності учнів та шляхи їх формування» у складі 

учителів математики  Олійник  Т.І., Куторжевської О.А., Алєксєєнко О.М.; 

- «Розвиток комунікативної компетентності школярів шляхом застосування 

технології критичного мислення на уроках словесності» у складі учителів 

української мови та літератури  Войтенко О.О.,  Мерефи С.І.,  Давиденко Н.М.,  

учителя світової літератури Сорочан Я.С., учителя англійської мови 

Пономаренко В.М.; 
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- «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів у навчально – 

виховному процесі» у складі вчителів початкових класів  Кос В.В., Хорошко 

Л.Ф.,Сидоренко Л.В.; 

- «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально – 

виховний процес» у складі вчителів початкових класів Сулими М.М., 

Сапронової Т.М., вихователя ГПД Гетало П.І. 

На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання, пов’язані з 

методичною роботою школи: «Формування навчально – пізнавальних 

компетентностей учнів та розвиток їх творчого потенціалу через науково – 

пошукову діяльність»,  «Інноваційні технології на уроках», «Концептуальні 

засади науково – педагогічного проекту «Росток»», «ІКТ – компетентності 

сучасного вчителя в умовах розвитку інформаційного освітнього простору». 

Під час проведення семінарів – практикумів, психолого – педагогічних 

семінарів обговорюються актуальні питання педагогіки, навчання та виховання 

учнів.   

Педагоги школи є учасниками  міських творчих груп, школи 

професійного зростання.  

Організовано роботу школи молодого вчителя під керівництвом учителя 

вищої категорії, старшого вчителя Олійник Т.І. У навчальному закладі 

видаються накази про організацію роботи з молодими спеціалістами, закріплені 

за ними педагоги – наставники, розроблені плани стажування, проводяться 

співбесіди, організовано взаємовідвідування уроків молодих спеціалістів та 

досвідчених педагогів.  

Усі вчителі працюють  над індивідуальними методичними проблемами, які 

були обрані в залежності від особистих інтересів педагога та його 

педагогічного досвіду.  

Із метою підвищення ефективності навчально – виховного процесу, 

покращення результативності навчальних досягнень учнів педагогічний 

колектив школи творчо впроваджує у свою роботу сучасні досягнення 
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педагогіки і психології, передовий педагогічний досвід кращих учителів міста 

та області,  елементи сучасних педагогічних технологій.  

Третій рік у закладі впроваджується науково – педагогічний  проект 

«Росток» учителем початкових Сулимою М.М.  

Практичним психологом школи Галаган Ю.О. розроблено авторську 

корекційно – розвивальну програму для учнів 5-6 класів «Поговоримо про 

дружбу». 

Використання сучасних інноваційних технологій (здоров’язберігаюча за 

методикою Базарного, особистісно – зорієнтоване навчання, проектна 

технологія, різноманітні інтерактивні вправи, ситуативні завдання, технологія 

критичного мислення, розвивальне навчання за методикою Ельконіна Д.Б., 

Давидова В.В.) дозволяє урізноманітнити навчальний процес, підвищити рівень 

знань учнів.   

Учителі школи працюють над підвищенням своєї професійної 

компетентності. У травні 2016 року було підготовлено та проведено 

практичним психологом школи Ю. Галаган тренінгове заняття "Стрес серфінг 

або ресурси підвищення стресостійкості". Під час заняття вчителі ознайомились 

з динамікою розвитку стресу і його впливом на фізичний та емоційний стан, 

з'ясували позитивні та негативні функції стресу у житті людини.   

В рамках Всесвітнього дня охорони праці пройшов конкурс на 

"Найкраще робоче місце закладу". Переможцями стали: у номінації "Краще 

робоче місце учня" - 3-А клас, у номінації "Краще робоче місце учителя" - 

кабінет історії та географії учитель Дмитрієнко Ю.М., у номінації "Краще 

робоче місце технічного працівника" - Павлюченко Т.С. 

У школі організовано  індивідуальне навчання учнів з особливими 

освітніми потребами. У 2015 – 2016 н.р. на індивідуальній формі навчання 

перебувало 6 учнів.  Проведені уроки та навчальні досягнення дітей фіксуються 

у спеціальному журналі та оцінюються відповідно до критеріїв. 
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Усі вчителі пройшли навчання на курсах Microsoft «Цифрові 

технології»,  Intel «Навчання для майбутнього» та активно застосовують 

інтерактивні методи навчання з використанням інформаційних технологій. 

Педагоги створюють електронні презентації до уроків, навчають учнів  

захищати наукові проекти, використовують електронні підручники, атласи на 

уроках історії та географії, можливості віртуальної лабораторії на уроках 

фізики, хімії та біології, активно використовують можливості підключення до 

мережі Інтернет. 9 листопада 2015 року учні та вчителі школи долучилися до 

Всеукраїнської акції «Радіодиктанту національної єдності – 15 років». 

У школі  започатковано проект «Освітній туризм», у рамках якого, під 

час відвідувань шкіл області та України, педагоги набувають досвіду, 

знайомляться з найкращими навчальними закладами. 21 травня колектив школи 

відвідав колишню столицю Лівобережної Гетьманщини – Гадяч. Старовинне 

українське місто, батьківщина  роду Драгоманових, відомої української 

письменниці Олени Пчілки, матері Лесі Українки, та видатного громадського 

діяча Михайла Петровича Драгоманова. 

Учителі навчального закладу – творчі та цілеспрямовані. Такими є і учні. 

Особлива увага у школі  приділяється роботі з обдарованими дітьми: 

•   поповнюється база талановитих дітей; 

• поновлюються матеріали для роботи з обдарованою та талановитою 

молоддю; 

• проводяться індивідуальні та групові консультації для школярів та для 

вчителів, які працюють з обдарованими учнями; 

• відбуваються шкільні етапи предметних олімпіад із базових дисциплін; 

• проводиться шкільна конференція учнів-членів Малої академії наук; 

• ведеться підготовка до участі учнів школи у міському та обласному етапі 

конкурсу – захисту учнів – членів  Малої академії наук; 
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• залучаються школярі до участі у творчих та наукових конкурсах, 

науково – практичних конференціях  міського, обласного та 

всеукраїнського рівня; 

• організовуються шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів 

школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 

• проводити предметні тижні; 

• забезпечується робота гуртків та курсів за вибором за бажанням учнів; 

• створюються умови для художньої самодіяльності учнів; 

• забезпечується інформування про всі досягнення учнів школи через 

дошку оголошень та шкільний сайт. 

Робота шкільного колективу з  виявлення та підтримки талановитої молоді, 

створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних 

здібностей учнів має свої позитивні результати.  

Учні є  переможцями, призерами та лауреатами предметних 

конкурсів: 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсу імені Т.Г.Шевченка - 

, Регіонального конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за 

нове життя!», присвяченого геніальній українській поетесі Лесі Українці, 

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна», «Історія міст і сіл», міського фестивалю дитячої творчості «Світ 

який – мереживо казкове», присвяченому 80-річчю від дня народження Василя 

Симоненка, Обласної науково – практичної конференції «Пізнання історичної 

минувшини в іменах – підгрунтя освіти нації», ІХ Всеукраїнської філософської 

історико - краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, 

свій нарід» у Харкові, фестивалю дитячої літературної творчості «Здіймайся до 

зір, наше слово про мир!», Міського фестивалю дитячої творчості «Шевченко в 

серці кожного із нас», присвяченого 200-річчю від дня народження 

Т.Шевченка, конкурсу-есе «Славетні жінки Полтавщини», що проводився за 

ініціативи Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 
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Полтавської міської ради, конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої». 

Чередник М., учениця 8 класу, посіла ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу імені Петра Яцика, Проценко К., учениця 10 класу, -  ІІ місце, 

Кононенко Л., учениця 11 класу, -  ІІІ місце  (учителі Давиденко Н.М., 

Войтенко О.О.). 

Стеценко В., учениця 9-А класу,  брала участь у VІ обласній науково-

практичній краєзнавчій  конференції учнівської  молоді «Полтавщина -  земля 

моя свята» секція «Фольклор та етнографія».  

Гусар А., учениця 7-Б класу, стала переможцем, посівши ІІ місце,  міського 

етапу літературного конкурсу «Посміхнемось щиро Вишні». 

Сорочан Є., учень 8 класу,  брав участь у VІ обласній науково-практичній 

краєзнавчій  конференції учнівської  молоді «Полтавщина -  земля моя свята» 

секція «Фольклор та етнографія», виборов ІІІ місце у міському етапі XV 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Гуртуймося, Братове-

Українці! Лиш через терни шлях веде до змін» у номінації «Література», ІІІ 

місце у конкурсі есе «Які вони – славні доньки Полтавщини?» з нагоди 

Міжнародного жіночого дня. 

Андреєва П., учениця 9-А класу,  брала участь у конкурсі есе «Які вони – 

славні доньки Полтавщини?». 

Учасниками Регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 

та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченому Лесі 

Українці стали -  у номінації «Твір»: Сорочан Єгор, 8 клас, - І місце, Іщенко 

Іван, 9-Б клас, -  учасник; Кононенко Лариса, 11 клас, учасниця; у номінації 

«Малюнок» нагороджені  Подяками Самойленко Олена, 9-А клас, Панченко 

Діана, 7-А клас. Сертифікати отримали Тарасова Катерина, 7-А клас, 

Лестюхіна Майя, 8 клас, Кібальник Вікторія, 8 клас, Лестюхіна Елла, 8 клас, 

Коношенко Софія, 6 клас, Лугова Світлана, 6 клас, Макарчук Артем, 9-А 

клас. 
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Самойленко О., Андрущенко К., учениці 9-А класу  взяли участь у 

обласному науково – практичному семінарі Проектні технології навчання 

хімії» (учитель Наваріч Н.Д.). 

Семер’янова М., учениця 8 класу, учасниця конкурсу інформаційних 

плакатів, присвячений  Всесвітньому Дню води (учитель Наваріч Н.Д.). 

Самойленко О., учениця 9-А класу, учасниця Всеукраїнського конкурсу 

дитячої творчості «День зустрічі птахів – 2016» у номінації «наукові 

статті», Всеукраїнського юнпцького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 

2016» (учитель Наваріч Н.Д.). 

Баранова Ю., учениця 9-Б класу. Учасниця конкурсу «Полтавщина 

очима еколога» при ПНТУ імені Ю.Кондратюка (учитель Наваріч Н.Д.). 

Учасником міських змагань імені М.В.Остроградського став Іщенко І., 

учень 9-Б класу.  Учні 8 класу - Золотарь К. посіла ІІІ місце в номінації 

«Поезія», Сорочан Є. – ІІ місце в номінації «Твори – мініатюри» (учителі 

Олійник Т.І., Давиденко Н.М.). 

Бузина О., учень 11 класу став учасником, а Нестерук О., учениця 10 

класу посіла І місце в олімпіаді з правознавства при Полтавському 

кооперативному технікумі (учитель Дмитрієнко Ю.М.). 

Участь у конкурсі малюнків «Мої права» організованому Головним 

управлінням юстиції у Полтавській області взяли Павлюченко Л. учениця 9-Б 

класу, Стеценко В.,учениця 9-А класу, Осіпова О., Юхименко В., Луста С., 

Позаян А., учні 7-А класу (учитель Дмитрієнко Ю.М.). 

Під керівництвом учителів фізкультури учні школи мають і спортивні 

досягнення. Команда хлопців щорічно стають призерами  у змаганнях з 

футболу в рамках міської спартакіади серед школярів.  Традиційним для школи 

є проведення змагань з футболу на «Кубок директора». 

Традиційним стало проведення шкільної олімпіади для молодших 

школярів «Розумники та розумниці», що дає можливість виявляти 

талановитих учнів вже на початку навчання в школі. 
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Учні школи активно долучаються до науково – дослідницької роботи. Вони 

є слухачами очно – заочної школи МАН з різних дисциплін,  учасниками 

конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт. Усі вони - переможці різних 

етапів. 

Великий інтерес учнів викликають  Всеукраїнські та Міжнародні 

інтерактивні конкурси «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека», 

«Колосок», «Соняшник», «Грінвіч». В 2015-2016 н.р. у Всеукраїнському етапі 

математичного конкурсу «Кенгуру» взяло участь 48 учнів 1-6 класів, з них 15 

отримали «добрий» результат. У Міжнародному етапі конкурсу взяло участь 

107 учнів 2-11 класів. 4 учні Миркало Ярослав, 4-А клас, Філонич Валентин, 

7-Б клас, Пипоть Олександр, 7-Б клас, Золотарь Катерина, - 8 клас отримали 

«відмінний» результат, 37 учнів – «добрий», 66 учнів – сертифікати учасників. 

88 учнів стали учасниками природничого інтерактивного конкурсу 

«Колосок». 12 учнів здобули «золоті»сертифікати, 76 – «срібні». Учні 2-А класу  

- класний керівник Хорошко Л.Ф. та 3-А класу – класний керівник Сулима 

М.М. отримали сертифікат активного класу «Наш клас колосковий, і ми 

любимо природу!».  

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2016» 

взяло участь 46 учнів. Самойленко О., учениця 9-А класу та Іщенко І., учень 9-

Б класу нагороджені «бронзовими» сертифікатами.  

04.03.2016 року 30 учнів 5-11 класів були учасниками українознавчої гри 

«Соняшник» ( 5-6 класи – 5 учнів, 7- 8 класи – 13 учнів; 9-класи – 10 учнів; 10-

11 класи – 2 учні). Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 4 учні; дипломи ІІІ 

ступеня регіонального рівня – 6 учнів; дипломи переможців на шкільному рівні 

– 11 учнів; сертифікат учасника – 9 учнів.  

З метою кращої організації роботи з обдарованими та талановитими 

учнями в школі створено учнівське  наукове товариство, яке  складається з 5 

секцій: «Історичного та географічного краєзнавства», «Філології», «Точних 

наук», «Природничих наук», «Пошуковий загін «Лтава»». За результатами 
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роботи видано збірку науково – дослідницьких робіт «Я – У все СВІТІ», 

готується до друку друга збірка. 

Новини педагогічної науки, освітянські події міста, досягнення та новини 

шкільного життя висвітлюються на сторінках шкільної методичної газети 

«Шкільні обрії», яка видається із 2012 року під редагуванням заступника 

директора з НВР Кобозєвої Л.О. та учителя української мови та літератури  

Давиденко Н.М. 

Продовжує роботу школа майбутніх першокласників «Перші сходинки 

до успіху» під керівництвом голови методичного об’єднання вчителів 

початкових класів Сапронової Т.М. Під час занять ведеться підготовка 

майбутніх першокласників  до навчання, відбуваються зустрічі директора 

школи, заступників директора з НВР, психолога школи з батьками майбутніх 

учнів. В 2015 – 2016 навчальному році навчання в школі «Перші сходинки до 

успіху» пройшло 60 дошкільнят. 

На базі навчального закладу проводяться семінари для педагогів 

міста,  слухачів курсів підвищення кваліфікації при ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського.  У вересні 2015 року – вчителі української мови та 

літератури. 11 лютого 2016 року на традиційний  єдиний методичний день 

«Ідея. Апробація. Впровадження»  були запрошені слухачі курсів при ПОІППО 

імені М.В. Остроградського заступники директорів з НВР. 

У 2015 році для вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва 

проведено міський семінар «Етнічні традиції та надбання митців Полтавщини 

на уроках предметів естетичного циклу», 2015 року  - міський семінар голів 

методичних об’єднань класних керівників «Застосування педагогічних 

технологій по формуванню ініціативної особистості із творчим мисленням та 

підготовці її до життя», 2015 року -  міський та обласний семінар «Виховання 

життєвих компетентностей учнів шляхом реалізації шкільних проектів».  

11 травня 2016 року  на базі школи відбулося заняття Школи молодого 

працівника психологічної служби на тему: «Алгоритм складання аналітичного 
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та статистичного звіту про діяльність практичного психолога, соціального 

педагога за навчальний рік», проведене практитчним психологом  школи 

Галаган Ю.О.  

 Педагоги діляться своїм досвідом під час проведення щорічного Єдиного 

методичного дня, на сторінках фахових видань, інтернет видання «Форум 

педагогічних ідей «Урок»». 

Методична робота в навчальному закладі спрямована на всебічне 

підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення та розвиток 

творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних 

результатів освіти; виховання і розвиток особистості. 

 

                              Стан організації виховної роботи в закладі 

Основними складовими  роботи школи є такі напрями і аспекти 

як методична робота, система навчання, система виховання. 

        Працюючи над виховною проблемою школи  «Формування 

комунікативних компетенцій учнів шляхом реалізації шкільних проектів» 

вирішуються наступні завдання: 

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального 

та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України  

гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної 

Європейської цивілізації;  

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у 

позаурочній діяльності; 

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного 

здоров’я; 

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища 

та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. 
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Адміністрацією школи вивчаються такі питання з виховної роботи: 

«Методичний рівень класного керівника. Робота з батьками», «Виконання 

Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів»»  за напрямками, здійснюється перевірка роботи гуртків, 

рівень вихованості та громадянської активності учнів.  

Реалізація основних напрямків виховної роботи відбувається через 

учнівське самоврядування( роботу дитячих організацій і комісій), мета якого 

полягає в тому, щоб  через розвиток активності учнів виховати в них почуття 

власної гідності, надавати їм можливість виявити себе на ділі дбайливими 

господарями класу, школи, розвивати вміння співпрацювати на принципах 

рівності, приймати рішення, відчуваючи власну відповідальність. 

Систематично працюють комісії учнівського самоврядування: «Навчальна», 

«Дисципліни і порядку», «Інформаційна»,  «Культури і відпочинку»,  

«Милосердя».  

З урахуванням проблем сьогодення перед класними керівниками 

гостро постало завдання: виховати громадянина - патріота, формувати 

громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, 

готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де-

мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного 

впливу соціального середовища. 

Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на 

вирішенні проблемного питання : «Виховання життєвих компетентностей учнів  

шляхом реалізації шкільних проектів». ЇЇ побудовано на основі системного під-

ходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагно-

стичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного про-

цесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-

класоводів. 
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Робота над проблемним питанням тісно переплітається з шкільною 

методичною проблемою, над реалізацією якої працює педколектив школи 

«Фахова компетентність педагога як засіб формування всебічно розвинутої 

особистості». 

 Найбільш показовими є виховні заходи , які проводилися в рамках реалізації 

шкільних проектів  

Проект «Мій клас – 

частинка сучасної 

історії» 

Виховний захід «Музей історії 

школи – осередок патріотичного 

виховання учнів» 

ДмитрієнкоЮ.М., 

директор музею , 

класний керівник 7-Б 

класу 

Проект «20-та за 

здоров’я!» 

Презентація танцювального 

колективу  

Ляхович Є.В., керівник 

танцколективу 

Проект «Зірки 20-ї»
 

Усний журнал «За крок до 

ЗІРКИ» 

Давиденко Н.М., 

класний керівник  

8 класу 

Проект «20-та за 

здоров’я!» 

Виховний захід «Здоровому – все 

здорово!» 

Олійник Т.І., класний 

керівник  

10 класу 

Проект «Мій клас – 

частинка сучасної 

історії» 

Брейн-ринг «Прославилась 

синами видатними Полтава наша 

величава!» 

Мороз К.Ф., керівник 

загону «Крок» 

Проект «Мій клас – 

частинка сучасної 

історії» 

Моделювання  

«Я – будівничий свого 

майбутнього» 

Давиденко Н.М.,  

класний керівник  

8 класу 

Проект «Мій клас – 

частинка сучасної 

історії» 

Моделювання «Європа очима 

дітей» 

Котьман М.В., класний 

керівник 5 класу 

Проект «Мій клас – 

частинка сучасної 

Виховний колаж «Пасхальний 

кролик» 

Кравчук М.В., класний 

керівник  
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історії» 6 класу 

Проект «Мої батьки  - 

випускники моєї 

школи» 

Заняття гуртка «Збережемо 

первоцвіти» з елементами 

майстер-класу від батьків. 

Сулима М.М., класний 

керівник  

3-А класу 

Активну участь взяли члени МО у міському семінарі заступників 

директорів із виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

«Виховання життєвих компетентностей учнів шляхом реалізації шкільних 

проектів»  та у засіданні круглого столу за участю методистів РМК 

«Презентація досвіду педагогів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 20 імені Бориса Серги з теми «Виховання учнів шляхом реалізації 

шкільних проектів»». 

Позашкільною освітою охоплено 100% учнів школи. У 2015-2016 н. р. 

класні керівники 1-11 класів на громадських засадах організували позашкільну 

освіту за напрямками: 

Клас  Назва гуртка Напрямок  Час 

проведення 

занять 

Керівник гуртка 

2-А Друзі природи Екологічний  Чт 13.30 Хорошко Л.Ф. 

2-Б Дивосвіт Екологічний  Пн. 13.30 Алєксєєнко О.М. 

1-

А,Б 

Heppy English Гуманітарний  П . 13.45 Котьман М.В. 

3-А Люби і знай своє 

рідне місто 

Краєзнавчий  Пн. 13.30 Сулима М.М. 

3-Б Метелик Екологічний  П . 13.30 Куторжевська О.А. 

4-А Чарівний пензлик Художньо-

естетичний 

Чт  13.00 Сидоренко Л.В. 

4-Б Умілі ручки Естетичний  Ср 13.30 Кос В.В. 

1 - А Цікава психологія Гуманітарний Чт 14.00 Сапронова Т.М. 

7-Б Пошуковий загін Історичне Пн. 13.30 Дмитрієнко Ю.М. 
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«Лтава» краєзнавство 

8 Джерело Літературно-

краєзнавчий 

Вт 14.30 Давиденко Н.М. 

9-А Розмовляйко Мовно-

літературний 

Пн. 15.30 Войтенко О.О. 

10 Лтава Історичне 

краєзнавство 

Пн. 15.30 Олійник Т.І. 

11 Здоровий спосіб 

життя 

Екологічний  Пн. 15.30 Наваріч Н.Д. 

1-Б Моя родина Родинне 

виховання 

Ср. 15.30 Губченко Ю.Ф. 

 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у 

школі організовано роботу гуртків та клубів за інтересами. 

Назва 

учнівського 

об’єднання   

Напрямок об’єднання 

 

Вікова 

категорія 

(класи) 

Керівник  

(ПІБ,контактний 

телефон) 

Клуб «Лідер» Здоров’язберігаючі 

технології 

8-11 Хоменко Є.О. 

Клуб «Молодик» Військово-патріотичний 8-9 Бабіюк І.В. 

Клуб 

«Нотбрандт» 

Військово-патріотичний 8-11 Хоменко Є.О. 

Клуб «ЕКО» Екологічний  9-11 Хоменко Є.О. 

Клуб «Дебати» Гуманітарний  10-11 Дмитрієнко Ю.М. 
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Вихованці клубів – активні учасники міських конкурсів: 

 «Молодь обирає здоров’я» (командир – Журавель Неоніла) - ІV місце; 

 

 у рамках дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» (Нестерук 

Олександра) – VІІ місце; 

 

 інтелектуальна гра «Дебати» (Бузина Олександр) - V місце; 

 

 конкурс екологічних агітбригад ( командир – Нестерук Олександра) – ІІІ 

місце 
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 У 2015-2016 н. р. організовано роботу бюджетних гуртків: 

Повна назва 

гуртка 

Напрямок гуртка 

 

Класи  Керівник гуртка 

(ПІБ,контактний 

телефон) 

Сімейні цінності   8 Давиденко Н.М. 

Лтава Історико-краєзнавчий 8 Дмитрієнко Ю.М. 

Сімейні цінності   9 Войтенко О.О.. 

Дизайн м’якої 

іграшки 

Ужитково-прикладний 5-6 Кравчук М.В. 

Патріот Військово-патріотичний 9-11 

7-8 

Бабіюк І.В. 

Та роботу гуртків на громадських засадах, які очолюють класні керівники: 

Цікава психологія Базовий  1 Сапронова Т.М. 

Веселка  Художньо-естетичний 1 Губченко Ю.Ф. 

Друзі природи Екологічний 2 Хорошко Л.Ф. 

Дивосвіт Художньо-естетичний 2 Алєксєєнко О.М. 

Мій край Краєзнавчий  3 Сулима М.М. 

Метелики Екологічний 3 Куторжевська О.А. 

Веселка  Художньо-естетичний 4 Сидоренко Л.В. 

Умілі ручки Ужитково-прикладний 4 Кос В.В. 

Єврознайки Туристсько-краєзнавчий 5-6 Котьман М.В. 
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Актив музею 

«Історії школи» 

Туристсько-краєзнавчий 7 Дмитрієнко Ю.М. 

Джерело Літературне краєзнавство 7-8 Давиденко Н.М. 

Розмовляйко Базовий  9 Войтенко О.О. 

Лтава Краєзнавчий  10 Олійник Т.І. 

ЕКО Екологічний  11 Наваріч Н.Д. 

Ерудит Базовий/ математичний 9-11 Олійник Т.І. 

Кул Базовий/ мовний 9-11 Котьман М.В. 

Дебати Гуманітарний  9-11 Дмитрієнко Ю.М. 

Нотбрандт Військово-прикладний/ 

ДЮП 

9-11 Хоменко Є.О. 

ЕКО Екологічна бригада 9-11 Хоменко Є.О. 

 

Вихованці гуртків за підсумками навчального року мають досягнення : 

 створення вітальних дизайнерських листівок; 

 у рамках роботи «Євроклубу» (керівник Котьман М.В..) було проведено 

круглий стіл «Національні свята британців та українців», конкурс малюнків 

«Крокуємо в Європу», виставка плакатів «Україна та Європейський союз», 

круглі столи «Європейці у розвитку світової цивілізації», «Спільні та відмінні 

риси української та європейської історії. Місце Європи у розвитку сучасного 

світу», інтерактивна гра «Європейська культура», «Національна валюта країн 

ЄС» , «Вояж», дебати «Шляхи інтеграції України в Європу». 
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На виконання заходів Національного плану дій «Стоп насильство» у закладі 

наявні державні та локальні нормативні документи з даного питання. 

Оформлено куточки з охорони прав та законних інтересів дітей: 

 «Права дитини», «Конвенція ООН про права дитини», бюлетень для батьків 

«Конвенція ООН про права дитини»,«Знай свої права»,  «Інформаційний 

стенд». 

  Соціальним педагогом Галаган Ю.О. організовано роботу «Скриньки 

довіри», проте вона ще не стала достатньо дієвим засобом у вирішенні 

проблемних ситуацій. 

        У кожному класі проводяться  батьківські збори на тему щодо запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми. У 1-4 класах батьківські збори «Здорова 

дитина – щаслива родина» (за участю служб, лікарів, громадськості), 

організовано роботу лекторію «Родинна просвіта», для батьків учнів 6-7 класів 

проводяться тренінги «Рухаємося до партнерської сім’ї. Родина – фортеця 

дитини», «Насилля як вид неправильного виховання». 

 Для батьків учнів 10-11 класів проведено батьківські збори з теми 

«Попередження насильства в сім'ї», лекторій «Безпека в Інтернеті»,  діє 

лекторій «Батьківська просвіта» (анкетування «Особливості взаємовідносин у 

родині»). 

У школі ведеться систематичний контроль за відвідуванням учнів. 

Обліковується відсутність учнів у загальношкільних журналах обліку та 

класних журналах. Після першого уроку виставляється кількість відсутніх і до 

кінця 3-го уроку встановлюється причина відсутності.  

Соціальний паспорт навчального закладу щоденно контролюється 

адміністрацією школи через соціального педагога, таким чином вирішення 

нагальних питань даної категорії дітей під контролем.  

Банк даних дітей пільгових категорій 

1. Дітей-сиріт  та позбавлених  батьківського піклування – 8 чол. 

2. Дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 чол. 

3. Дітей-інвалідів   -  9 чол. 
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4. Дітей із багатодітних родин – 26 чол. 

5. Дітей із малозабезпечених родин  - 5 чол. 

6. Дітей, з числа вимушених внутрішніх мігрантів – 14 чол. 

7. Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій та АТО – 6 з посвідченням 

(+ 2 з довідкою) 

На належному рівні організовано у закладі дозвілля у позаурочний час.  

Учні, які стоять на внутрішньому обліку, 100% залучаються до громадської та 

гурткової роботи, беруть активну участь у спортивних змаганнях.  

 З метою попередження правопорушень, бездоглядності серед учнів 

працюють ради профілактики правопорушень. Розроблений перспективний 

план роботи ради. Сплановані заходи правової освіти, лекторії правових знань 

для учнів та батьків. На початку жовтня у всіх класах проведено тиждень права 

до Дня юриста. Проводяться індивідуальні бесіди з учнями, схильними до 

правопорушень(індивідуальні зошити бесід). 

 Організована відповідна профілактична робота органів учнівського 

самоврядування у даному напрямку (діє комісія дисципліни та порядку): прес-

експрес «Скажемо агресії «Ні»», «Моральні норми поведінки дітей і підлітків у 

суспільстві», випуск газети «Лідер», рейди-перевірки ,тематична конференція 

«Ми проти насильства», анкетування «Якими є твої моральні цінності», 

правовий брейн-ринг,  рейд по дотриманню школярами єдиних вимог до учнів; 

роль комісії у проведенні дискотек, рейд-перевірка «Поведінка учнів на 

перервах», бесіди з учнями, схильними до правопорушень, профілактичний 

рейд «Урок».  

  Організована робота щодо попередження злочинності, дитячої 

бездоглядності та захисту прав дітей 

 Потребує системності спільна робота педагогічного колективу з органами 

місцевого самоврядування з питань запобігання дитячій безпритульності та 

бездоглядності, бажаним є проведення профілактичних днів, до роботи яких 

залучати представників правоохоронних органів, охорони здоров'я, 

депутатського складу.  
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Історія патріотизму Полтавської 20-ї почалася з моменту її заснування. А 

осередком національно-патріотичного виховання став Музей Історії школи 

(керівник Дмитрієнко Ю.М., учитель історії та географії).   

Пошуковці знайомлять школярів та гостей з експозицією музею історії 

школи. Хранителями фонду є учні школи, які комплектують матеріали, 

проводять засідання ради музею, де обговорюється пошуково-дослідницька 

діяльність, робота в фондах музею, масова та експозиційно-пропагандистська  

робота, здійснюється збір матеріалів для оформлення стаціонарної експозиції 

«Україна - єдина країна», яка розповідає про громадянський подвиг учасників 

Революції гідності, вшановує пам’ять героїв Небесної сотні, патріотизм 

українських воїнів у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність 

України від зазіхань агресора.  

У квітні 2016 року активісти музею Гусар Анастасія, Перейма 

Анастасія, Бузина Олександр та члени учнівського самоврядування Стеценко 

Валерія, Крошко Ірина, В’юницький Володимир стали призерами ХХХІІІ 

обласного зльоту туристів та краєзнавців, знавців музейної справи. 

 

Козацький рій «Молодик»  - активний учасник Почесної варти прапороносців 

на державних урочистостях. Активісти рою «Молодик» нагороджені грамотами 

Ленінської районної у м. Полтаві ради за  заслуги в реалізації шкільного 

проекту «Варта пам’яті»: 

1. Гончаренко Владислав  – 11 клас 

2. Ісюк Ілля – 11 клас 
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3. Капінос Вадим – 11 клас 

4. Романчук Ярослав – 11 клас 

5. Кушнір Вадим – 9 клас 

6. Ключкін Денис – 9 клас 

7. Савченко Данило – 9 клас 

8. Чулков Артем – 9 клас 

9. Ярмолюк Ігор – 9 клас 

10. Гриценко Денис  - 9 клас 

11. Іващенко владислав – 9 клас 

12. Олепір Євгеній – 9 клас 

13. Пасько Ілля – 9 клас 

14. Ткаченко Давид – 9 клас 

 

Колективом школи реалізовується проект «Я пишу історію школи», 

який об’єднує чотири напрямки. 

 «Мої батьки – випускники моєї школи».   В останні роки у школі, 

особливо у святкові дні, все частіше можна помітити випускників, які привели 

на навчання своїх дітей. Цей факт є надзвичайно важливим для нас, адже школа 

має свої власні традиції, які підтримують цілі покоління. Спочатку пошуковий 

загін зібрав кількісну інформацію, а згодом, виявивши зацікавлення, ми 

організували серед учнів школи творчий проект «Мої батьки – випускники моєї 

школи». Зібрану інформацію відповідно оформили в музеї школи, цей матеріал 

ми використовували на зустрічі випускників попередніх років.  
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«Учитель – ветеран». Багато років у закладі працюють пошукові загони, 

які встановлюють достовірні факти із минулого життя школи з метою 

нерозривного життя поколінь. Для реалізації напрямку за пошуковими 

загонами закріпленні учителі – пенсіонери нашого навчального закладу. Учні 

підтримують з ними дружні стосунки, вітають зі святами, допомагають при 

потребі, організовують зустрічі. Основними досягненнями в цьому напрямку є 

проведення конференції «Добром забуте серце обігрійте», а також із метою 

співпраці із старшим поколінням, шанобливого ставлення до професії вчителя 

ми укомплектували матеріали щодо педагогічних напрацювань учителів – 

ветеранів у відеозвіт «Вони творили історію 20 – ї». 

«Зіркові випускники». Школа дає дорогу в життя випускникам, які в свою 

чергу прославляють свою альма – матер вчинками і дієвими справами.  

 «Мій клас – частинка сучасної історії». Маючи багатющі традиції, 

давню і славну історію, орієнтуючись на кращих випускників школи, сучасні 

учні ЗОШ №20 імені Бориса Серги прагнуть бути гідними наслідувачами. 

Кожен класний колектив зараз складає літопис свого класу і, пишучи про 

сучасні події, робить внесок у майбутню історію. Кращі з кращих – учні, 

учителі та батьки – за підсумками навчального року отримують найвищу 

нагороду – нагрудний знак «ГОРДІСТЬ ШКОЛИ». 

 

   Результати роботи над шкільними проектами: 

 перемога у міському етапі обласного фестивалю-конкурсу  учнівських  

проектів самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє»; 
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 участь у Всеукраїнському конкурсі «Оберіг захисника Вітчизни»; 

 міський семінар заступників директорів з виховної роботи «Виховання 

учнів шляхом реалізації шкільних проектів»; 

 участь у дитячому міському фестивалі композицій «Великодня писанка» 

під патронатом Полтавського міського голови Олександра Мамая 

«Великодня листівка»; 

 почесна варта прапороносців на державних святах. 

На виконання заходів комплексної молодіжної програми Ленінського 

району м. Полтави на 2012-2015 рр. учні  залучені до участі у: 

 пошуковій роботі в рамках шкільного проекту «Випускники 20-ї – герої-

патріоти України»; 

 пошуковій  роботі в рамках шкільного проекту «Мої батьки – захисники 

єдності України»; 

 створенні стендів військово-патріотичного виховання; 

 загоні «Молодик»  у  Всеукраїнській  дитячо-юнацькій  військово-

патріотичній  грі «Сокіл»; 

 фестивалі  патріотичної пісні «Україна – єдина країна»; 

 благодійних акціях на підтримку воїнів-патріотів України. 

З метою  створення умов для забезпечення всебічного особистісного розвитку 

дітей, підлітків, молоді, зміцнення  захисту їхнього психічного здоров'я, 

підвищення рівня адаптації учнівської молоді до умов соціального середовища 

та соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді в системі освіти, 

сприяння взаємодії навчального закладу, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, 

соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції 

та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації 

дитини до умов соціального середовища і створення умов для її сприятливого 

розвитку практичним психологом та соціальним педагогом Галаган Ю.О.  

проводиться належна робота, у рамках діагностичної роботи з педагогічним 
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колективом та батьками проводяться ряд групових та індивідуальних (за 

запитом) психологічних та соціально-педагогічних досліджень. 

 

                  Зведена таблиця по визначенню рівня вихованості учнів  

 

Клас високий достатній Середній Низький 
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1 1 2 3 3 2 2 - - 

2 - 1 2 1 1 1 - - 

3 1 1 3 4 3 2 - - 

4 2 2 3 3 2 2 - - 

5 1 2 3 2 1 1 - - 

6 7 6 - - - - - - 

7 2 3 3 3 3 2 - - 

8 3 4 8 6 2 2 - - 

9 - - 4 4 3 3 - - 

10 4 4 2 3 2 1 - - 

Всього 21 25 31 29 19 16 - - 

% 29.6 36 43.4 40.6 26.6 23.4 - - 

 

Порівняльна таблиця рівня вихованості учнів   за 2013 – 2016 н. р. 

Рік Рівень вихованості в % 

високий Достатній Середній Низький 

2013 – 2014  23 (26 %) 38 ( 43 %) 27  (31 %) 0 (0 %) 

2014 -2015 29 ( 36 %) 35 (45 %) 15 ( 17 %) 0 ( 0 %) 

2015 -2016 25 (36 % ) 29 (40,6 %) 16 ( 23, 4 % ) 0 ( 0 %) 
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Зведена таблиця по визначенню рівня відповідальності учнів  

Клас Високий Середній Низький 

вересень Травень вересень травень вересень травень 

1 0 2 2 3 4 2 

2 1 1 1 1 1 1 

3 5 5 2 2 - - 

4 2 3 5 4 - - 

5 1 2 2 2 2 1 

6 7 6 - - - - 

7 2 4 6 4 - - 

8 3 4 10 8 - - 

9 4 5 3 2 - - 

10 3 3 5 5 - - 

Всього 28 35 36 31 7 4 

% 39.2 49 50.4 43.4 9.4 5.6 

 

Протягом навчального року проводиться дієва робота з батьками: 

 2 рази на рік  проходять загальношкільні батьківські збори із залученням 

фахівців: психолога, лікаря, працівників міліції; 

 4 рази на рік у класах  відбуваються  тематичні батьківські збори; 

 батьки учнів 1-11 класів - активні учасники шкільних заходів. 

              Сучасне навчання у школі вимагає високого розумового та фізичного 

навантаження й супроводжується значними енерговитратами. Здоров’я учнів 

постійно продовжує погіршуватись. На це впливає не тільки екологія, але і 

фактори, пов’язані з якістю харчування дітей. 

       Харчування дітей в закладі  організовано на виконання статті 25 

Закону України «Про освіту», пункту 3 статті 32 Закону України «Про 

загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону 

дитинства»,       
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Учні школи охоплені усіма видами харчування. Гаряче харчування отримують 

360 учнів (95,7%) від загальної кількості учнів, що охоплені усіма видами 

харчування. Із них учнів 1-4 класів – 234 учні  (100%), учнів 5 - 11 класів – 126  

(89,1%). 

Харчування  учнів 5-11 класів пільгових категорій проводиться на виконання 

рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 05.02.16 №17 "Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

24.11.15 №228 "Про організацію безоплатного харчування дітей у навчальних 

закладах комунальної форми власності м. Полтави та встановлення вартості 

харчування на 2016 рік" та на виконання наказу управління освіти від 

05.02.2016 року № 44. 

Харчування різноманітне, калорійне. Діти щодня отримують м’ясні, рибні, 

овочеві страви, масло тваринне, соки, свіжі фрукти. У раціон харчування 

входять продукти з пектиновими добавками: джеми, мед натуральний , 

повидло, мармелад, сухофрукти тощо. 

Варто зазначити, що відповідно до Постанови КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних і оздоровчих закладах» норми 

харчування дотримуються.  

Важливу роль в організації раціонального та безпечного харчування учнів 

відіграє належна матеріально - технічна база харчоблоку. 

При підготовці до нового навчального року в їдальні проведено поточний 

ремонт  приміщення. Харчоблок  забезпечений холодною  проточною водою, 

дезінфікуючими, миючими засобами відповідно до санітарних вимог, 

відповідно до рішення батьківських зборів  встановлено новий бойлер для 

підігріву води за рахунок батьківських коштів випускних класів. Покращився 

стан забезпечення електрообладнанням, холодильним обладнанням, посудом.  

Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей – 

замовлення та прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування 

та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх 
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зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників 

харчоблоку, виконання норм харчування. Розроблено та затверджено  режим та 

графік харчування дітей у шкільній їдальні. 

Питання організації харчування учнів 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 . 

На початок навчального року оформлені всі необхідні акти-дозволи на 

проведення навчальних занять ,  затверджено план роботи  на  навчальний рік, 

де передбачено розділ   «Охорона життя і здоров’я учасників навчально-

виховного процесу. Заходи з ТБ та охорони праці. Оздоровлення учнів». 

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки , безпеки 

життєдіяльності затверджені наказом по школі  від 20.08.2013 року № 15-03.  

Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони 

праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці  України . 

  Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та 

перевірка  знань працівників школи з питань охорони праці  та з безпеки 

життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки.  У школі є всі необхідні 

журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці 

працівників та учнів  школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з 

охорони праці для працівників та учнів закладу. 

 На 01 вересня всі  працівники школи надали медичні книжки з дозволом на 

роботу.  Питання охорони  праці  обговорювалися на засіданні педради, на 

нараді при директорові. 

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й 

громадських місцях, на вулиці тощо обговорюються на батьківських зборах у 

всіх класах. У школі проводяться навчально - виховні заходи з питань охорони 

праці, а саме: місячник «Діти на дорозі!» (вересень), «СНІД - загроза людству» 
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(грудень),   тематичні виховні години, вікторин, конкурси плакатів та стіннівок, 

перегляди тематичних відеофільмів в рамках Місячника «20-та  за здоров’я» 

(жовтень) та тижня «Охорона праці – охорона навчання» (квітень).    

Для забезпечення безпечної організації навчально – виховного процесу 

були проведені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання  

зі складанням акту фірмою «Вектор».  

У приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці та 

цивільному захисту, куточок БЖД. 

 На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок пожежі.  

У грудні та квітні місяці 2015 -2016 навчального року у школі 

проводилися практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок 

пожежі згідно планів евакуації.                                                                                              

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти", Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  

школи з цих питань.  

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи.       

Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор школи 

звітує про виконання колективної угоди між директором школи та 

профспілковою організацією школи . 

 Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у 

колективі школи, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного 

процесу, не виявлено. 
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У школі розроблено заходи з профілактики травматизму 

невиробничого характеру. 

Відповідно до розроблених заходів з учасниками навчально-виховного 

процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні, 

тема яких "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного 

процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання 

правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги тощо". 

 

 

Зведена таблиця  про стан травматизму  

у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса 

Серги  

за період 01.09.2015 – 31.05.2016 
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 ВСЬОГО Примітки  

Нещасні випадки з учнями 

Побутові 

травми 

1 1 1 1 1 1 2 4 3 15  

Шкільні 

травми 

1 1 - - - - - - - 2  

Нещасні випадки з працівниками 

Виробничі - - - - - - - - - -  

Побутові - - - - - - - - - -  

 

Матеріально – технічне забезпечення організації діяльності ЗНЗ 

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. 

Шкільні приміщення оформлені відповідно до санітарно – гігієнічних 

норм. У кабінетах триповерхового корпусу замінено 51 віконний блок, у 



34 

 

чотириповерховому корпусі замінено 15 віконних блоків на металопластикові. 

Цілеспрямовано проводиться оновлення електромереж замість застарілих та 

тих, що відпрацювали, ламп освітлення в кабінетах на енергозберігаючі, 

розподільчих щитів на поверхах. Встановлена примусова  вентиляція у 

кабінетах ІІІ поверху нового корпусу за рахунок бюджетних коштів. 

Батьківський комітет школи щорічно затверджує план ремонтних робіт у 

закладі за рахунок власних коштів. 

Заклад забезпечений необхідними навчальними кабінетами, бібліотекою з 

читальним залом, методичним центром, кабінетом директора, канцелярією, 

учительською кімнатою, архівом, ігровою кімнатою для ГПД, є спортивна, 

танцювальна, актова зала, клас для вивчення автосправи. Усі кабінети 

оформлені згідно з їх призначенням та назвою, забезпечені меблями та 

інформаційно – комунікаційними засобами навчання (телевізорами, 

мультимедійними проекторами, комп’ютерами), підручниками, навчальними та 

методичними посібниками. Створені умови для реалізації практично – дієвої і 

творчої складових змісту освіти, проведення методичних заходів, підготовки 

вчителів до уроків та розвитку їх фахової компетентності. У кабінетах 

природничо – математичного циклу є необхідні прилади для проведення 

практичних і лабораторних робіт. Навчально – методичне забезпечення 

кабінетів в основному відповідає вимогам. 

Обладнані медичний і стоматологічний кабінети, створені умови для 

роботи та відпочинку обслуговуючого персоналу. 

Стан матеріально – технічного забезпечення закладу відповідає заявленому 

статусу, вимогам навчальних планів і програм. Дозвіл на їх експлуатацію 

підтверджено відповідними актами. 

 Реалізовуючи і впроваджуючи у навчально – виховний процес 

інформаційно – комунікаційні технології, які розширюють можливості учнів 

щодо формування системи знань, умінь і навичок, педагогічний колектив 

створює умови для саморозвитку, самореалізації, самовизначення  учнів, 
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використовується кабінет інформатики та персональні комп’ютери у кабінетах. 

Кабінет інформатики оснащений комп’ютерним комплексом. Усього у 

наявності в навчальному закладі 22 комп’ютери,  2 з них придбані понад 5 

років, 3 ноутбуки, 1 з яких придбано у 2005 році, 3 мультимедійних проектори, 

одному з яких більше 5 років. Забезпечений заклад оргтехнікою. Школа має  

локальну комп’ютерну мережу «Адмін» та локальну мережу у кабінеті 

інформатики, підключення до мережі Інтернет, WI-FI, працюємо над 

створенням  власної шкільної мережі.   

Батьківським комітетом придбана фарба для підготовки  приміщення до 

нового 2016 -2017 н.р., встановлені металеві двері у їдальні, розглядаються інші 

питання ремонту, що потребують невідкладного виконання влітку. Повний звіт 

про використання державних, батьківських, благодійних  коштів за звітний 

період буде розміщено на сайті школи до початку нового навчального року.                     

 

 

 

 

 

 

 


