
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).  

Освітній  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 2017 – 2018 навчального року грамотами управління 

освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, подяками Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури  нагороджені учителі Кобозєва Л.О., Буличева 

Л.В., Сорочан В.С., Мерефа С.І., Хорошко Л.Ф., Галаган Ю.О., Наваріч Н.Д., 

Давиденко Н.М., Войтенко О.О., Сорочан Я.С., Сулима М.М.   

Сорочан В.С. відзначена Премією міського голови, в тому числі, за 

впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних 

технологій. 

    У квітні 2017 року на базі школи  проведено семінар для керівників 

навчальних  закладів міста Полтави «Навчання та виховання методами 

проектів». Педагогічний  колектив закладу має високий освітньо – 

кваліфікаційний рівень.  

     Науково - методична робота в школі направлена на реалізацію Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартів 

освіти,  інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством. 

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

освітній процес у закладі здійснюється українською мовою.  

 На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання, пов’язані з 

методичною роботою школи.  

Із метою підвищення ефективності освітнього процесу, покращення 

результативності навчальних досягнень учнів педагогічний колектив школи 
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творчо впроваджує у свою роботу сучасні досягнення педагогіки і психології, 

елементи сучасних педагогічних технологій.  

У школі організовано  індивідуальне навчання учнів з особливими 

освітніми потребами. У 2017 – 2018 н.р. на індивідуальній формі навчання 

перебувало 6 учнів. 

З вересня 2017 р. у закладі відкрито  4 класи інклюзивних класи. В них 

навчалося 5 учнів з особливими  освітніми потребами. Працювало 3 асистенти 

вчителя 

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. За результатами 

роботи  учениця 11 класу  Стеценко Валерія отримувала  стипендію міського 

голови -200 грн. щомісячно. 

Соціальний паспорт навчального закладу щоденно контролюється 

адміністрацією школи через соціального педагога, таким чином вирішення 

нагальних питань даної категорії дітей під контролем. На особливому контролі 

родини учнів ….  

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 попередження правопорушень, 

бездоглядності серед учнів працюють ради профілактики правопорушень. 

Ведеться робота щодо попередження злочинності, дитячої бездоглядності та 

захисту прав дітей. На особливому контролі відвідування учнями уроків та 

причин відсутності на них. Відбувається щотижневий звіт класних керівників, 

видається наказ по школі про тимчасову відсутність учнів. 

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. 
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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 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. 

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. 

За рахунок бюджетних коштів у закладі 2017-2018 рр. замінено віконні 

блоки на загальну суму 544 405 грн. і з червня буде замінено ще на таку ж, а то 

й більшу суму у рекреаціях, проведено обстеження технічного стану будівлі на 

суму 47 709 грн., виконані протипожежні роботи – 30188 грн. Придбано парт 

двомісних 20 шт. – 6260 грн., столів однотумбових 10 шт. – 7830 грн., стільців 

офісних 10 шт. – 2896 грн., учнівських 40 шт. – 9600 грн., портативних 

комп’ютерів 6 шт. – 11 316 грн.  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. 

Батьківським комітетом придбана фарба для підготовки  приміщення до нового 

2018-2019 н.р.. Повний звіт про використання державних, батьківських, 

благодійних  коштів за звітний період буде розміщено на сайті школи до 
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початку нового навчального року.                     
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