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На затишній вулиці, яка має 

чудову назву Шкільна, у самому 

серці села Олександрівка, 

неподалік від мемоморіальної 

Стели загиблим за визволення 

села, стоїть школа. 
 

Є школи, в яких цінується СЛОВО – і це добре! 

Є школи, в яких цінується ДІЛО – і це добре! 

Є школи, в яких цінується ОСОБИСТІСТЬ –  

ми за таку школу! 
 

 

ВСТУП 

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178 (далі - Положення про порядок звітування), 

керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом школи та чинними 

нормативно–правовими документами в галузі освіти представляю Вашій увазі звіт про діяльність 

директора школи та про підсумки роботи колективу за 2020-2021 навчальний рік. 

 

Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими технологіями, 

постійного зростання управлінської  компетентності. 

Багато в чому рівень розвитку Олександрівського ЗЗСО залежить від мене, як директора. Я 

несу відповідальність за вибір стратегії, за створення команди однодумців, за виконання обраної 

місії. 

І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого 

обертаються всі системи шкільної галактики. 

Це є моя провідна думка. 

Сучасна школа — великий і складний механізм, належна  робота якого  забезпечується 

великою кількістю служб і участю в них педагогічних  працівників.   

Головною метою освіти в навчальному закладі  є виявлення й розвиток здібностей кожного 
учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка 
володіє міцними базовими знаннями, орієнтована  на  високі  моральні  цінності. 

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом 

школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, 

законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

закладу загальної середньої освіти. 

Загальні відомості про заклад 

 
 Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Горохівської сільської ради 

Миколаївської області (скорочена назва – Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів), (попередня назва – 
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Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області), 

знаходиться у комунальній власності Горохівської об’єднаної територіальної громади. 

Юридична адреса закладу загальної середньої освіти: 57375, Миколаївська область, село 

Олександрівка, вулиця Шкільна, 3. 

Статут зареєстрований відділом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб–

підприємців та громадських формувань Баштанського району реєстраційної служби головного 

управління ДПС у Миколаївській області 03.02.2021 р., реєстраційний №1005201070016000146. 

Код ЄДРПОУ 26117171. 

Управління закладом освіти здійснює Горохівська сільська рада представницький орган 

Горохівської об’єднаної територіальної громади. 

Метою закладу освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які 

здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 

потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого 

розвитку України та її європейського вибору. 

Головними завданнями закладу освіти є: 

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською 

позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного 

самовизначення; 

виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, 

прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої 

соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного 

та психічного здоров’я здобувачів освіти; 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. 

Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепцією реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, 

власним Статутом. 

Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, 

передбаченої законодавством України, та власним статутом. 

Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової 

діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази. 

У закладі освіти визначена українська мова навчання. 

Потужність навчального закладу – 640 учнів. 

 

Діяльність закладу 

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім 

потребам населення в мікрорайоні  школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів. У нас діють всі 

11 класів. 
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Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створена Рада 

школи, класні батьківські комітети, профспілковий комітет, які постійно діють.  

Щорічно розділяються функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та 

доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог. 

Розроблені і діють Правила для учнів.  

У навчальному закладі станом на 05.09.2020 року 

навчалося 167 учнів у 11 класах. 

На основі поданих заяв відповідним наказом по 

школі зараховано до першого класу 2020/2021 н.р. 18 дітей. 

Школою організовано індивідуальне навчання для 2 учнів, а 

також створено інклюзивний клас. Шість учнів навчаються 

за сімейною формою навчання. Протягом року до школи 

прибуло 5 учнів, вибуло - 2 учнів. Станом на 01.06.2021 

року у навчальному закладі  - 170 учнів. 

 Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок 

навчальних занять о 0830.  

Кадрова політика 

  

Протягом 2020-2021 навчального року працював 

педагогічний колектив у складі 17 основних педагогів та 3-х 

сумісників.  З них 19 вчителів мають вищу педагогічну освіту, 

що становить 95%,  1 – середню спеціальну освіту (5%).  

 

Аналіз щодо стажу роботи учителів 

показує, що найбільше педагогів (14) зі стажем 

більше 20 років, 4 вчителів зі стажем від 10 до 

20 років,  3 – від 3 до 10 років стажу.  

 

Кваліфікаційний рівень вчителів:  

11 вчителів мають вищу кваліфікаційну 

категорію, 3 вчителів першої категорії, 2 вчителі 

мають другу кваліфікаційну  категорію, 4 – 

вчителі-спеціалісти.  

У нас 2 вчителя мають педагогічне звання 

вчителя–методиста (Лоцуняк Т. О., Завгородня Р. 

В.),  4 – педагогічне звання «старший учитель» 

(Піскун О. Ф., Ситнік Т. Л., Кислиця Є. С., 

Фисина Л. Т., яка нагороджена нагрудним 

значком «Відмінник освіти»).  

 

 

Аналіз вікового складу педагогів 

засвідчує, що 30% учителів - це 

педагоги віком 31-40 років, 20 % - це 

педагоги від 41 до 50 років, 10% - 41-55 

років, 40 % - це учителі віком за 55 

років. 

Виходячи з цього аналізу, можна 

сказати, що у закладі є команда, яка і є 

осною опорою в розбудови закладу.  
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Ці аналітичні дані дають змогу зробити висновок, що більшість педагогів з життєвим і 

професійним досвідом, висококваліфіковані педагоги, майстри своєї справи. Також колектив  

поповнюється молодими спеціалістами, учителі намагаються підвищувати свій професійний рівень. 

Позитивними сторонами навчального процесу в школі є те, що зменшилася кількість виникнення 

конфліктів між учителями, учнями, батьками. Це зумовлено певною мірою бажанням всіх сторін йти 

на компроміс та взаєморозуміння. 

Методична робота 

Педагогами школи обрано науково-методичну тему на 2020-2025 роки: «Від інноваційного 

змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості 

здобувачів освіти Нової української школи». 

Для реалізації завдань школи були проведені педагогічні ради: 

 Аналіз роботи школи за 2019-2020 навчальний рік  та особливості організації освітнього 

процесу  у  2020-2021 навчальному році» (Директор, ЗДНВР, ЗДВР) 

 Про погодження плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік. 

 Про вивчення предмету "Захист України" дівчатами 10-11 класів у 2020-2021 навчальному 

році. ЗДНВР 

 Про визначення форм здобуття освіти відповідно до запитів здобувачів освіти та можливостей 

школи. (ЗДНВР) 

 Про навчання учнів з ООП. Про погодження Положення про команду супроводу учнів з ООП. 

(ЗДНВР) 

 Про схвалення  плану роботи  методичної ради  школи на 2020/2021 навчальний рік (ЗДНВР)                                                                                                     

 Про різні види планування навчально-виховної та методичної роботи в школі у 2020-2021 

навчальному році. (ЗДНВР, ЗДВР) 

 Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11 класів у  2020/2021 навчальному році. 

(ЗДНВР) 

 Про особливості організації освітнього процесу в період адаптивного карантину (Директор) 

 Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності 

 Про обрання електронної платформи для дистанційного навчання (ЗДНВР) 

 Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід до побудови навчально-виховного 

процесу  (Директор)          

 Про визначення списку претендентів з учнів 9 класу на отримання «Свідоцтва з відзнакою» та  

учнів 10-11 класів на отримання  медалей за курс повної загальної середньої освіти. (ЗДНВР)                                                                                          

 Підвищення професійної компетентності педагога в умовах Нової української школи. 

(ЗДНВР) 

 Захист власної педагогічної системи вчителями, які атестуються. Презентація власного 

педагогічного досвіду.  (Творчі звіти вчителів, майстер-класи).  (ЗДНВР) 

 Виховна система школи як оптимальний простір  життєтворчості особистості. (ЗДВР)    

 Про схвалення Освітньої програми школи та робочого навчального плану на 2020-2021 

навчальний рік. (Директор) 

Педагоги, які атестувалися у 2021 році, Фисина Л. Т., Клименко В. В., Янчук К. В., виступили 

із звітом своєї роботи на педагогічній раді «Захист власної педагогічної системи вчителями, які 

атестуються. Презентація власного педагогічного досвіду.  (Творчі звіти вчителів, майстер-класи)» у 

січні 2021 року. Фисина Л. Т. підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання 

«старший вчитель», Янчук К. В. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

Методичною радою школи розглянуто питання:  

 Про підсумки методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік та організацію методичної 

роботи з педагогами школи у 2020 - 2021 навчальному році.        
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 Про обговорення й затвердження плану роботи методичної ради, планiв роботи методичних 

об’єднань на 2020 - 2021 навчальний рiк 

 Про погодження Положення про методичні об’єднання,  

 Особливості організації освітнього процесу та інструктивно-методичні рекомендації МОН 

України щодо викладання предметів у 2020/2021 навчальному році. 

 Про організацію проведення предметних олімпіад 

 Про роботу методичної служби щодо  виконання Концепції «Нова українська школа» 

 Про організацію проходження курсів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

2020 р. 

 Про хід атестації педагогічними працівниками школи. 

 Про завдання методичної служби щодо підготовки учнів до ЗНО - 2021 

 Про адаптацію здобувачів освіти до навчання в 1, 5, 10 класах. 

 Про аналіз успішності здобувачів освіти та виконання навчальних програм за І семестр 2020-

2021н.р. 

 Про роботу вчителів з поповнення кабінетів методичними матеріалами, використання 

наочності з метою формування навичок і вмінь освітньої роботи. 

 Про звіти вчителів що атестуються  щодо самоосвітньої діяльності. 

 Про обговорення результатів чергової атестації вчителів та підсумки курсової підготовки. 

 Про підготовку та організацію проведення державної підсумкової атестації та ЗНО 

 Про опрацювання і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи 

школи  в 2021/2022  навчальному році. 

 Про підсумки роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемною темою 

у 2020/2021 навчальному році. 

 Про аналіз успішності здобувачів освіти за ІІ семестр. Моніторинг якості  знань та умінь 

здобувачів освіти, виконання навчальних програм за ІІ семестр 2020-2021н.р. 

 Про підведення підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за 2020-2021 н.р. 

 Про планування методичної роботи на 2021 – 2022 н.р. 

 

Слід відзначити роботу ШМО вчителів початкових класів (керівник Ситнік Т. Л..); ШМО 

вчителів природничо-математичного циклу (керівник Борозенець А. Г.); ШМО вчителів суспільно-

гуманітарного циклу (керівник Лоцуняк Т. О.); ШМО класних керівників (керівник Піскун О. Ф.). 

Протягом навчального року особлива увага адміністрації школи приділялась росту 

педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та 

атестацію педагогічних працівників. Згідно плану пройшли курсову перепідготовку вчителі Фисина 

Л. Т., Клименко В. В., Янчук К. В.. 

Протягом навчального року педагоги школи стали активними учасниками проведених 

методичних заходів. У жовтні 2020 року та січні 2021 року проведено педагогічні читання 

«Виховання як управління процесом розвитку особистості», «Полюбіть майбутнє – виростуть 

крила…». 

У жовтні 2020 року проведений семінар «Самоосвіта – як основа успішної діяльності 

педагога», у січні 2021 року педагогічні дебати на тему «Роль педагогічного супроводу в успішній 

соціалізації та самоактуалізації учнівської молоді», у березні 2021 року семінар «Нова українська 

школа - простір освітніх можливостей». Методичні заходи сприяли створенню позитивного 

психоемоційного клімату в педагогічному середовищі; підготовці вчителів до якісної реалізації 

нових Державних стандартів, навчальних програм; підвищенню професійної компетентності 

педагогів шляхом самоосвітньої діяльності; створенню умов до самоусвідомленого дотримання 

педагогічної етики та збереження психічного здоров'я педагогів; розвитку комунікативних умінь та 

навичок вчителів; визначенню ролі вчителя у формуванні позитивних якостей особистості учнів.  

Цікаво та плідно проходять заходи нетрадиційних форм методичної роботи: практичні поради 

психолога: «Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі», тренінг «Стать і гендер. 

Гендерні стереотипи», флештренінг «Вплив успіху вчителя на життєву  компетентність учнів», 

методичний ринг «Педагогічні технології», круглий стіл «Розвиток еутимних здібностей особистості 

вчителя», педагогічні посиденьки «Про підсумки методичної роботи та підготовка до планування на 

наступний рік (анкетування), панорама творчих знахідок класних керівників», педагогічний 

консиліум-вернісаж «Проблеми наступності учнів 4-5 класів». Це неабиякий стимул у виробленні 
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правильного погляду щодо конкретної педагогічної проблеми, крок до нових пошуків. Найбільшої 

уваги було приділено навчанню вчителів з питання використання платформи Classroom. Директор 

Завгородня Р. В. неодноразово проводила майстер-класи «Робота на освітній платформі Classroom», 

«Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі». Вчителі 

навчилися проводити онлайн-уроки та інші заходи. Не були залишені педагоги і під час 

дистанційного навчання. Заступником директора з виховної роботи проведена онлайн-презентація 

«Soft–особистість» на платформі Classroom. Проведення таких заходів стимулює вчителя до 

особистісного й професійного зростання, досягнення нових педагогічних цілей; розвиває вміння 

педагогів працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів 

навчання і  виховання. 

Сьогодні всі вчителі активні користувачі мережі Інтернет. Вони проходять навчання в онлайн-

режимі, вивчають досвід колег із питань, які їх стосуються, досконало вивчають і обговорюють 

створення проєктів нових освітянських законів. Вже третій рік працюємо в умовах Нової української 

школи. Бачимо в цій системі роботи плюси і мінуси. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють 

зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на належному рівні. 

Результативність освітнього процесу 

Рівень навчальних досягнень учнів за 

результатами 2020-2021 навчального року: 

високий – 8 учнів, що становить 7,1%; 

достатній рівень мають 24 учні – 21,4 %; 

середній рівень – 70 учнів – 62,5 %, початковий 

рівень – 10 учнів – 8,9%. 

Хочу зазначити, що нагороджено 

Похвальними листами за високі досягнення на 

кінець 2020-2021 н.р. 7 учнів школи. Одна 

учениця нагородженя золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні» - Самсонова 

Каріна. 

 

№ 

з/п 

Клас Прізвище, ім’я учня № 

з/п 

Клас Прізвище, ім’я учня 

1 4 Кравцов Костянтин 5 6 Картюк Ніка 

2 4 Марецька Олександра 6 6 Самсонова Вікторія 

3 4 Недяк Агата 7 10 Волков Олександр 

4 4 Родчин Марія    

 

Пропоную вашій увазі 20 кращих учнів школи за результатами 2020-2021 навчального року. 

1. Самсонова Каріна 11 11 

2 Самсонова Вікторія 6 11 

3 Картюк Ніка 6 10,57 

4. Пржилуський Олександр 10 10,44 

5. Марецька Олександра 4 10,2 

6. Кравцов Костянтин 4 10,2 

7. Недяк Агата 4 10,0 

8. Родчин Марія 4 10,0 

9. Богданчиков Жан 10 9,94 

10. Дідур Вікторія 5 9,62 

    

11. Малюк Ельвіра 4 9,6 

12. Копайгора Дмитро 9 9,56 

13. Базілєва Марія 4 9,4 

14. Дамчук Максим 11 9,38 

15. Драгуненко Анна 8 9,18 

16. Кизимов Антон 8 9,12 

17. Резніченко Дмитро 9 9,06 

18. Яцків Дар’я  11 9,06 

19. Андрієвський Артем 7 8,89 

20. Аркуша Дмитро 7 8,56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Однією з важливих причин, яка суттєво впливає на якість знань та успішність учнів, є 

пропуски навчальних занять.  

Пропущено за 2020-2021 навчальний рік усього 14008 уроків (тоді як у минулому році їх було 

11512), із них через хворобу – 9922 уроків, через поважні причини – 4086 уроків. Не обґрунтованих 

пропусків немає.  
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Що робимо ми, щоб ця кількість пропусків зменшилася? Проводимо бесіди з батьками, 

учнями, пишемо доповідні до сільської ради, у службу у справах дітей, запрошуємо батьків на 

засідання Ради школи. Прикро, що не всі батьки розуміють, що саме через їхню безвідповідальність 

страждають або страждатимуть їхні діти: це неповноцінне засвоєння навчального матеріалу, це 

прогалини в знаннях, а звідси і успішність дитини, а надалі дорослої людини.   

Треба відзначити, що в школі є учні, які не пропустили жодного уроку за 2020-2021 н.р.: 

2 клас – Полуектова Софія 

5 клас – Козак Нікіта 

6 клас – Кислиця Денис 

6 клас – Кім Микита 

6 клас – Одажиу Нікіта 

7 клас – Аркуша Дмитро 

8 клас – Рочев Владислав 

 

 Виховна робота  

Виховна робота Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів протягом 2020-2021навчального року була 
спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про освіту», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2022 (указ президента України від 

25 червня 2017 року №344/2017 методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти 
виховної роботи у 2020-2021 н.р.  

Виховна робота закладу була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних 
орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на 

усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування 

правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвитку учнівського самоврядування, 
співпрацю з батьками. 

Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі 

громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних 

систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. Тому для досягнення означеної мети 

педагогічний колектив працює над   реалізацією таких завдань: організація виховного процесу в 

класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки, створення програми 

виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних 

керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та 

духовного розвитку учнів, задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, 

потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, реалізації у процесі роботи 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентністного підходів до 

організації виховного процесу в шкільному та класному колективах, оптимальному поєднанні форм 

організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової, створення належних умов для 

особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його 

психолого-педагогічний супровід, співпраця з органами учнівського самоврядування. 

    Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів: 
 

•         військово-патріотичне виховання; 

•         громадсько-правове виховання; 

•         екологічне виховання; 

•         художньо-естетичне виховання; 

•         родинно-сімейне виховання; 

•         моральне виховання; 

•         профорієнтаційне виховання; 

•         превентивне виховання 
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•         формування здорового способу життя; 

•         розвиток творчих здібностей. 

Та відповідно до основнихорієнтирів виховання: 

•         ціннісне ставленнядо себе; 

•         ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

•         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

•         ціннісне ставлення до праці; 

•         ціннісне ставлення до природи; 

•         ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

 

Національно – патріотичне виховання 

 

 Основними  цілями і задачами  національно- патріотичного виховання закладу є: виховувати 

почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та 

звичаїв; формування особистості учня, як громадянина-патріота; виховувати почуття колективізму, 

усвідомлення життя в суспільстві; сприяти взаєморозумінню та довірі у відносинах між батьками та 

дітьми; розвивати в учнів повагу та любов до батьків, людей похилого віку.  

Національно-патріотичне виховання реалізується через проведення виховних заходів, урочної 

та позаурочної діяльності. Традиційним в жовтні місяці є проведення місячника національно-

патріотичного виховання під девізом «Козацькому роду нема переводу». В рамках місячника 

пройшли  загальношкільні змагання для учнів 5-11 класів дитячо-юнацька  військово-патріотична  

гра «Сокіл»(«Джура»), для учнів 1-4 класів конкурс «Ми маленькі козачата». В класних колективах 

проведені  уроки мужності: «Україна в огні», «Недописані сповіді, які опалила війна …». Для учнів 

10-11 класів проведений  урок-презентація «Де можна здобути професію військового».  Учні школи 

постійні учасники заходів до Дня вигнання нацистських окупантів з України.   

Органами учнівського самоврядування організована і проведена акція «Незабудки пам`яті» до 

Дня вшанування жертв голодоморів, акція «300 долоньок», присвячена героям Крут,  про події 

революції гідності створили лепбук «Революція гідності». 

Важливою складовою національно-патріотичного виховання є мовне питання. В лютому 

місяці в рамках проведення Дня рідної мови проведені заходи: інформаційні години для учнів  «Доля 

мови – доля народу», виховний захід для учнів 1-4 класів «Лети, наша мово прекрасна над світом» , 

конкурс знавців рідної мови для учнів 5-7 класів, учні 7 класу взяли участь у онлайн-флешмобі 

«Пишу, читаю, думаю українською». До дня української писемності та мовлення для учнів 9-11 

класів проведена конференція «Краща мова єднання». Загальношкільною традицією стала участь 

учнів школи в диктантах національної єдності. В березні місяці традиційним в школі є проведення 

Шевченківських днів «Живе і вічне слово Кобзаря».  
    

Правовиховна робота. Профілактика булінгу 

З метою формування в здобувачах освіти загальнолюдських цінностей, зокрема морально-

етичних,  виховання поваги до закону, відповідальності; вироблення в дітях імунітету до негативних 

впливів, профілактики асоціальних проявів у поведінці здобувачів освіти, надання їм допомоги і 

захисту в школі організована робота з попередження правопорушень. Пріоритетними в роботі 

педагогічного колективу з профілактики правопорушень є: організація просвітницько-

профілактичної, інформаційно-освітньої діяльності, спрямованої на  попередження негативних явищ 

через формування в здобувачах освіти життєвих навичок, які сприяють відповідальній, адаптованій, 

безпечній поведінці; проведення роботи з розвитку комунікативних навичок спілкування; 

утвердження здорового способу життя; впровадження учнівського самоврядування в освітній процес; 

запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості; створення безпечного 

демократичного правового освітнього середовища та позитивного мікроклімату в шкільному 

колективі; виховання в здобувачах освіти самокритичного ставлення до власних вчинків. У школі 

існує своєрідна система профілактичної роботи, яка складається із щоденного обліку відвідування 

здобувачами освіти навчальних занять; низки заходів правового, психолого-педагогічного характеру, 

спрямованих на формування в здобувачах освіти позитивних соціальних установок, запобігання 

вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих 
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стосунків; заповнення вільного часу здобувачів освіти (відвідування  гуртків, спортивних секцій). 

Наказом по школі №124 від 02.09.2020 «Про створення комісії щодо протидії булінгу у школі та з 

розгляду випадків булінгу (цькування)»  створена комісія з протидії булінгу. В шкільному коридорі 

розміщені інформаційні оголошення « Якщо ти став жертвою насилля. Телефони довіри», «Що треба 

знати про булінг». 

Класні керівники впроваджують у виховну роботу з учнями елементи превентивної програми 

«Вчимося жити разом». 

Педагогічним колективом ведеться робота по виявленню фактів жорстокого поводження з 

дітьми, дитячою безпритульності і бездоглядності. Фактів жорстокого поводження з дітьми не 

виявлено. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. 

Така профілактична робота дала свої результати: упродовж зазначеного періоду здобувачами 

освіти школи не скоєно жодного правопорушення, не зафіксовано фактів проявів булінгу. Бувають 

випадки порушення режиму, правил внутрішнього розпорядку. 

У закладі створена Рада по профілактиці правопорушень. Створено банк даних на дітей. 

Станом на 15.09.2020 (на основі спостережень і опитування) в школі навчаються 9 учнів,  схильних 

до тютюнопаління , 1 - палить та 1 - вживає алкоголь, учні, схильні до правопорушень - 2, 4 учнів з 

девіантною поведінкою,  6 учнів, які потребують особливої уваги з боку вчителів.   

 

Учнівське самоврядування 

Одним із напрямків громадянської освіти є розвиток учнівського самоврядування. У школі 

діють органи учнівського самоврядування під керівництвом Самсонової Я.О. В 2020-2021 

навчальному році організовані заняття «Школи лідерів», члени КДС є організаторами та активними 

учасниками різноманітних шкільних справ, виховних заходів, конкурсів. Результататом є сертифікат 

про успішне завершення і проведення «Найбільшого уроку у світі. «Знаю права і змінюю світ», 

сертифікати громадської організації «ЕдКемп Україна» за організацію та проведення Усесвітнього 

Дня Гідності, диплом амбасадора добра учасників кампанії «Щедрий вівторок. Діти». Участь в 

онлайн-уроці для учнів 5-11 класів «Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін 

«Планета- мій дім», уроці з медіаграмотності для учнів 7-11 класів, організований дитячим фондом 

ООН та ГО «Смарт освіта», участь в акції-бумеранг до Дня Землі і довкілля «Посади дерево – 

збережи довкілля», фоточеленжі «Я обираю здоровий спосіб життя». Члени учнівського 

самоврядування активні організатори різноманітних флешмобів та конкурсів: «Наші долоні проти 

насильства» в рамках акції «16 днів проти насильства», «Хай буде мир в усьому світі», «Що я знаю 

про толерантність», «300 долоньок» до Дня пам`яті героїв Крут», «Я люблю вишиванку», ігрові 

конкурси до Всесвітнього Дня дитини, вітальні акціі «Все починається з любові» та «Для вас, 

дівчата». Прес-центром КДС створений лепбук «Все про революцію гідності». 

Робота з батьками 

 Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи та сім’ї, 

яке передбачає належний рівень педагогічної освіти батьків і залучення їх до виховної роботи. 

Педагогічний колектив продовжує роботу щодо  постійного  розвитку їх педагогічних знань, 

вдаючись до різних методів роботи, найпоширенішими серед яких є батьківський лекторій, який 

проводять один раз на місяць і передбачає надання батькам знань із теорії виховання, привернення їх 

уваги до актуальних проблем виховання з допомогою лекцій, бесід.  

Родинне виховання – це природна і постійно діюча ланка, що обумовлює розвиток людини на 

всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності кожен класний керівник тримає тісний зв’язок 

із сім`єю, підвищує її психолого-педагогічну культуру, активно впливає на взаємини з батьками, 

учнями, вчителями. Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів із батьками, залучення батьків до 

участі в класних, загальношкільних позакласних заходах. У відношеннях «батьки-вчителі» 

сформована атмосфера співдружності. У напрямку ціннісного ставлення до родини робота 

спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями.  

Традиційними в школі є родинні свята ( в умовах карантину це – онлайн-зустрічі, фотоквести 

("Ми у нашійродиніробимоце так!!!" класний керівник 9 класу Лоцуняк Т.О.) та флешмоби«Будьмо 

знайомі» (класовод 1 класу Завадський В.С.), відеоконференції у вайбері та Meet («У нас гарна 

родина, я – улюблена дитина» класовод 2 класу Завадська С.О., "Ні - агресії і насильству" (класовод 4 
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класу Коваль С.В.) "Діти - відображення батьків" (класний керівник 5 класу Товпенюк К.Ю.).  

Родинні посиденьки у 6 класі  "З родини йде життя людини"(класний керівник  6 класу Янчук К.В.) 

та ток-шоу "Сім'я і соціалізація дитини. Вчимося жити разом" (класний керівник 8 класу Кислиця 

Є.С.) проведені в класі з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. 

В березні проведений місячник статевого виховання та підготовки до сімейного життя. 

Основні цілі і задачі: формування статевої культури дітей, підготовка її до свідомої реалізації 

гендерних ролей (статево зумовлених соціальних стандартів поведінки), що є  одним зі стрижневих 

аспектів статевого виховання. Класний керівник 10 класу Фисина Л.Т. провела виховний центр для 

дівчат 9-11 класів «15+», для учнів 5-7 класів проведена презентація-диспут «Сімейні цінності. 

Виховання дитини в українській родині» (класний керівник 7 класу Борозенець А.Г.). В класних 

колективах пройшли тематичні години спілкування: рольова гра в 1 класі «Хлопчики і дівчатка…», 

диспут у 2 класі «Хлопчики і дівчатка…Які вони?», урок-роздум в 3 класі «Про тебе самого», 

відверта розмова «Взаємовідносини між хлопчиками і дівчатками» в 4 класі, усний журнал «Цікаві 

факти з історії "Жіноча і чоловіча стать" у 5 класі, тренінг у 6 класі  «Ти серед людей», відверта 

розмова у 7 класі  «Відверта розмова між дівчатами», відверта розмова у 8 класі «Статеве виховання 

підлітків», урок-дослідження у 9 класі «Вважаєте себе дорослим? Давайте поговоримо», відверта 

розмова у 10 класі  «Секрети Ромео і Джульєтти?», круглий стіл в 11 класі «Гендерні проблеми: 

стереотипи і їх руйнування». 

Робота гуртків 

У  школі  функціонують спортивні секції з футболу та волейболу, гурток військово-

патріотичного спрямування «Юні козачата» (керівник Янчук К.В.). Протягом року проходили 

різноманітні спортивні змагання, «Веселі старти», заходи до Дня фізичної культури та спорту. 

Результатом позакласної роботи є зайняті призові місця: І місце у ХХ районних іграх з волейболу, ІІ 

місце з футболу, ІІІ місце з баскетболу серед команд юнаків старшої вікової групи і дівчат середньої 

вікової групи учнів ЗНЗ, ІІІ місце у територіальному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл»(«Джура») . 

З метою формування пізнавальної, творчої, соціальної компетентності,  любові до рідного 

краю на базі  школі створений гурток історичного краєзнавства «Краєзнавець» (керівник Кислиця 

Є.С.). Вихованці вивчають основи музеєзнавства, практикою краєзнавчих досліджень. Щорічно 

беруть участь в обласному конкурсі юних екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини». 

 

Охорона дитинства. Соціальний захист 

 

 У 2020-2021 навчальному році (станом на 20.01.2021)  в школі навчаються діти різних  

соціальних категорій: діти з багатодітних сімей - 47,  з малозабезпечених сімей – 11, з сімей, які не 

створюють належних умов для навчання і виховання дітей - 6, діти, батьки яких є УБД на Сході 

України - 2, діти, батьки яких перебувають на військовій службі за контрактом – 3, діти, з 

особливими освітніми потребами- 5, діти-сироти – 2, діти, позбавлені батьківського піклування -1. 

Кількісний склад складає 48% від загальної кількості учнів школи. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з 

діючим законодавством. Учні пільгових категорій забезпечені безкоштовним харчуванням в шкільній 

їдальні, підручниками.  

Гарячим харчуванням охоплені всі 170 учнів щколи. З них в шкільній їдальні щомісячно 

харчуються в середньому 120 учнів, що становить 71% від загальної кількості. За бюджетні кошти 

харчувалися 69 учнів 1-4 класів та 12 учнів 5-11 класів (діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти з малозабезпечених родин). 

Протягом всього періоду, який аналізується, не зареєстровано жодного випадку 

невиробничого чи виробнчого травматизму ні серед учнів, ні серед працівників закладу.  

Як бачимо, що профілактична робота, яка проводиться дає свої результати.  

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі 

призначений відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. На початку навчального року, 

напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед 

учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводиться постійна профілактична акція 

«Увага - діти на дорозі!» Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, 

походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів 
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інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет мають необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у коридорах школи розміщено стенди по 

безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово 

обговорювалися на нарадах при директору. 

Медичне обслуговування учнів школи здійснювалося медичною сестрою Шитовою В.І. Всі 

учні школи пройшли медичний огляд згідно графіка. Щомісячно учні 1-11 класів проходили 

перевірку на педикульоз, про всі випадки повідомлялися батьки і проводилося лікування. 

Проводилося й профілактичне щеплення учнів. Аналіз захворюваності дітей за цей рік такий:  

 

 
 

Педагогічним колективом здійснюється постійний психолого-педагогічний супровід учнів, які  

потребують підвищеної педагогічної уваги.  Учні, які потребують особливої педагогічної уваги, 

залучаються до проведення різноманітних виховних заходів, конкурсів, спортивних змагань, 

гурткової роботи. 

 

Участь учнів у конкурсах, фестивалях та заходах районного, обласного рівнів 

Назва конкурсу ПІ учасників Клас Результат Керівник 

І етап Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнка та робіт 

декоративно-прикладної творчості 

на протипожежну тематику «Пожежі 

краще запобігти» 

Долгова А. 2  Завадська С.О. 

Цой Т. 10  Фисина Л.Т. 

    

Обласний конкурс розмовного 

жанру «Барви надій» 

Лявдіна А. 3  Ситнік Т.Л. 

Самсонова В. 6  Самсонова Я.О. 

Ахотнікова О. 7  Піскун О.Ф. 

Єшану В. 10  Лявдіна С.М. 

    

Щорічний обласний конкурс «В 

об`єктиві натураліста» 

Самсонова В. 6 ІІІ м. Ситнік Л.Л. 

6596; 67%

1147; 11%

768; 8%

271; 3%

254; 2%

190; 2%

165; 2% 160; 2%
146; 1% 80; 1% 71; 1%

50; 0%

Захворюванічсть учнів за 2020-2021 н.р.

Простудні захворювання

Терапевтичні

ЛОР

Хірургічні

Неврологічні

Стоматологічні

Консультація лікаря

Інфекційні (ангіна)

Педикульоз

Травматологічні

Органи зору (окуліст)

Дерматологічні
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Всеукраїнський конкурс плакатів 

«Я-Україна». Номінація «Здорова 

Нація» 

Картюк Н. 6  Завадський В.С. 

Завадська С.О. 

ІІ етап ХХ Конкурс «Об'єднаймося 

ж, брати мої!» (номінація 

«Література») 

Самсонова К. 11 Диплом 

учасника 

Стасишина Л.Й. 

І Всеукраїнський дистанційний 

фестиваль-конкурс «Світ Dreams» 

для дітей та молоді з обмеженими 

можливостями у номінації 

«Декоративно-прикладне 

мистецтво», вікова категорія 8-11 

років 

Стадник Нікіта 3 Диплом 

Лауреата 

 І ступеня 

Клименко В. В. 

Захист роботи МАН (номінація 

англійська мова)  

 

Самсонова К. 11 Ім. 

область  

Лоцуняк Т. О. 

«Великодній дивограй» Самсонова К. 11 ІІ м. Самсонова Я.О. 

Самсонова В. 6 ІІ м. Самсонова Я.О. 

Аркуша Д. 7 ІІ м. Самсонова Я.О. 

 Завадський С. 10 ІІ м. Завгородня Р.В. 

Обласний конкурс «День рослин» Дмитрова В. 10  Фисина Л.Т. 

Обласний конкурс «Українська 

паляниця»    

Самсонова К. 11 ІІ м. Самсонова Я. О. 

Конкурс дитячого малюнка «Моє 

уявлення про справедливий суд» 

Самсонова В. 6 Диплом Завадський В.С. 

ХХ районний конкурс «Олімпійське 

лелеченя» 

Команда  ІІ м. Янчук К.В. 

ХХ спортивні ігри з волейболу 

кманд юнаків старшої  вікової групи 

учнів ЗНЗ Горохівської сільської 

ради 

Команда  І м. Янчук К.В. 

ХХ спортивні ігри з баскетболу 

кманд юнаків старшої  вікової групи 

учнів ЗНЗ Горохівської сільської 

ради 

Команда  ІІІ м. Янчук К.В. 

ХХ спортивні ігри з футболу кманд 

юнаків старшої  вікової групи учнів 

ЗНЗ Горохівської сільської ради 

Команда  ІІ м. Янчук К.В. 

Інтерактивний конкурс «Колосок» 1 клас   Завадський В. С. 

Інтерактивний конкурс «Колосок» 2 клас   Завадська С. О. 

Інтерактивний конкурс «Колосок» 3 клас   Ситнік Т. Л. 

Інтерактивний конкурс «Колосок» 4 клас   Коваль С. В. 

Всеукраїнський фізичний конкурс 

«Левеня 2021» 

(13 осіб) Учні 

8, 10, 

11 

класів 

Відмінно–

3 

Добре – 7 

Учасник -

3 

Завгородня Р. В. 

Всеукраїнський інтернет-конкурс 

«150 імен Л. Українки» 

18 Учні 

6,8-10 

кл. 

Диплом І 

ст.-1 

Диплом ІІ 

ст. – 2 

Диплом 

ІІІ ст. – 5 

 

Лявдіна С.М. 

Всеукраїнський конкурс «ТГШ 207: 9  Диплом І Лявдіна С.М. 
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«Таємниця генія Шевченка» ст.-3 

Диплом ІІ 

ст. – 3 

ХХІІ конкурс читців Шевченківської 

поезії «Заповіт 2021» 

Резніченко 

Денис 

  Лявдіна С.М. 

Всеукраїнський відкритий марафон з 

української мови ім.П. Яцика 

Резніченко 

Денис 

Лявдіна Анна 

9 

 

3 

Відзнака 

 

відзнака 

Лявдіна С.М. 

 

Ситнік Л.Л. 

Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 

Драгуненко А. 8 ІІ місце Самсонова Я.О. 

Територіальний етап дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Команда  ІІІ місце Янчук К.В. 

ІІ Всеукраїнський фестиваль-

конкурс дитячого, юнацького та 

молодіжного мистецтва 

«Кольоровий драйв» в рамках 

мистецького проєкту «Splash of Art» 

Самсонова В. 

Картюк Н. 

6 ІІІ місце Самсонова Я. О. 

 

Шкільна бібліотека 

 

У школі функціонує шкільна бібліотека, бібліотечний фонд якої становить 12352 екземпляри.  

Підручників – 4344, художньої літератури - 8008. Невичерпним джерелом інформації для вчителів 

слугує фонд періодичних видань, які ми передплачуємо лише завдячуючи спонсорській допомозі 

батьків.  

Усі учні забезпечені підручниками на 100%. Учні 1 класу забезпечені новими підручниками за 

новою програмою. Учні 6 класу отримали нові підручники з окремих предметів. 

"Нова українська школа": які результати  

Цілий рік учні початкових класах у сотні шкіл по всій Україні займаються за методикою 

НУШ. Вони не отримують погані оцінки у щоденники, а вчитель намагається розкрити у дітях 

приховані таланти. Регулює цей процес закон "Про освіту".  
Розважальні вправи під час уроку та нові стандарти виховання. Вчителі Ситнік Т. Л., 

Завадська С. О., Завадський В. С. розповідають, що намагається створити умови, за яких діти самі 

хотіли б іти до школи. "Раніше було дуже багато навчального матеріалу, який діти повинні були 

завчити напам'ять. Це було дуже важко. І тепер подивіться на "зошит-підручник". Тут підбірка дуже 

цікавих завдань, які учні опрацьовують усно і тут же працюють письмово", - пояснює переваги 

нового підходу вчителька 3 класу Любов Лукʼянівна. 

Із плюсів для роботи за умовами НУШ – це вчитель має можливість сам ухвалювати навчальні 

плани. Вся робота направлена на дитину, використовується принцип дитиноцентризму. Учні мають 

більше свободи під час уроку: можуть вільно переміщатися по класній кімнаті. Вчителю та учням 

дається вільна поведінка. Головне, щоб на кінець першого семестру або року була вичитана вся 

програма. 

Творці закону про освіту розповідають: у цьому документі заклали мотивацію до якісних змін. 

Стосуються вони не лише способу донесення знань до учнів, а й самого принципу функціонування 

освітньої системи. 

Це принципово міняє ставлення до людини, яка здобуває освіту. На перше місце в цьому 

законі ставиться дитина: її потреби, її навички, її вміння.  

Проте дуже важливо, щоб дитина перед вступом до школи обовʼязково відвідувала 

дошкільний навчальний заклад. Школі не потрібно, щоб діти до школи знали букви, цифри, вміли 

читати та рахувати. Цьому навчить школа. Дитина повинна бути підготовлена до школи: мати 

розвинене звʼязне мовлення, достатній запас слів, знати правила етикету, знати кольори, в дитини 

повинна бути розвинена дрібна моторика, повинні бути вироблені навички самообслуговування 

(одягнутися, застебнути одяг, завʼязати шнурки, користуватися милом і рушником і багато чого 

іншого). 
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Батьки повинні навчити свою дитину самостійному життю у школі і не треба дітей надмірно 

опікувати ні в школі, ні вдома.  І саме тоді з маленької дитини виросте самодостатня, готова до 

самостійного життя особистість. 

 

Про стан роботи із зверненнями громадян у освітньому закладі  

 Робота щодо розгляду звернень громадян проводилась у відповідності до вимог Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  

Діяльність адміністрації з питань звернення громадян була організована і відповідно до плану 

роботи школи на 2020-2021 н.р.. Питання «Про стан роботи із зверненнями громадян у навчальному 

закладі» розглядається на нарадах при директору щоквартально.    

За звітний період  до Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів надійшло 1 звернення від 

громадян, у відповідному періоді минулого року також було 1 звернення.  Крім того, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, з урахуванням змін 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 94 та 22 травня 2019 

року № 431 затверджено класифікатор звернень від 18.09.2020 року № 135 «Про затвердження 

Класифікатора звернень громадян у Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів». 

Було звернення від матері учня про те, щоб організувати навчання для сина не дистанційно в 

період карантину, а дозволити йому відвідувати школу і працювати з асистентом вчителя очно. 

Питання вивчене. Вирішене позитивно. 

3 метою постійного контролю за організацією роботи зі зверненнями громадян у 

Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів вживаються наступні заходи: 

- проводилось особисте звітування керівника:  

- на нараді при директору «Про стан роботи із зверненнями громадян у навчальному закладі у 

третьому кварталі 2020 року» (01.10.2020р. протокол №7); 

- на нараді при директору «Про стан роботи із зверненнями громадян у навчальному закладі у 

четвертому кварталі 2020 року» (04.01.2021 р., протокол №1);  

- на нараді при директору «Про стан роботи із зверненнями громадян у навчальному закладі у 

першому кварталі 2021 року» (05.04.2021 р. протокол №4);  

- на нараді при директору «Про стан роботи із зверненнями громадян у навчальному закладі у 

другому кварталі 2021 року» (17.05.2021 р. протокол №5). 

Протягом звітного періоду обґрунтованих повторних звернень не надійшло. 

З метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права 

на звернення та особистий прийом при Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів на шкільному сайті є 

телефони довіри. 

Графік особистого прийому громадян доведено до відома населення на інформаційному стенді 

в школі та оприлюднений на офіційному вебсайті Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

Протягом звітного періоду необґрунтованих заяв та скарг до Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів не надходило. Через органи влади звернень не надходило. Скарги та зауваження відсутні. 
Звернень з навчально-виховного процесу, конфліктних ситуацій між учнями, батьками та вчителями 

не було. 
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У школі впроваджена практика проведення особистого прийому громадян директором, 

заступниками директора. На офіційному сайті школи регулярно розміщується інформація про роботу 

школи. Це питання традиційно висвітлюється на загальношкільних батьківських зборах.  

Матеріально-технічна база закладу 

Придбання для школи за період 01.01-30.06.2021 

Назва Одиниця 

виміру 

К-

ть 

Ціна, 

грн 

Сума, грн 

За кошти відділу освіти Горохівської сільської ради 

Табличка-вивіска    622,00 

Жавілар     2262,00 

    2884,00 

За залучені кошти 

Реєстрація Статуту    2100,00 

Техогляд і страховка автобуса    1300,00 

На ремонт школи     3000,00 

На фарбу     3000,00 

Водонагрівач електричний Long Life VBO 80 DRY hi-

therm 

   4681,62 

Насос  Aguatica  leo-775313 1квт 43м шт 1 2070,00 2070,00 

Контролер тиску 1,1 кВт шт 1 1050,00 1050,00 

Бочка ЕГ 200л 850*610*670* (для запасу питної води) шт 1 925,00 925,00 

Газова плита 4-комфорна б/у шт 1 700,00 700,00 

Cтремянка 6 сходинок 

«ТЕХНІК» (5сходинок + столик) 

шт 1 619,06 619,06 

Диспенсер шт 2 265,00 530,00 

Диспенсер  шт 2 321,00 642,00 

Тримач паперових рушників, Z складка шт 1 166,50 166,50 

Ванна мийна 3-х секційна 1800*600*850/300 шт 1 5850,00 5850,00 

Ванна 2-х секційна шт 1 4795,00 4795,00 

Салатник Орхідея шт 30 25,20 756,00 

Салатник  шт 36 19,90 716,40 

Тарілка  мілка Орхідея шт 30 18,90 567,00 

Кружка 200мл «Біла» шт 30 24,15 724,50 

Чашка «Одесса» без ручки 220мл біла шт 50 7,20 360,00 

Облицювання стін на кухні кахелем (придбання кахелю, 

клею-цементу, шпаклівки, полиці, дрібні витрати, 

виконання найманих робіт фахівцем-плиточником) 

   17343,30 

М’які дивани та крісла з доставкою шт 2+3  3350,00 

Дверці для туалетів шт. 5  1750,00 

Шпалери бамбук м2 50 40,00 2000,00 

Клей для бамбука   550,00 550,00 

РАЗОМ 59 546,42 

 

Ремонт школи 

  Районний бюджет 

Фарба ПФ115 біла  8 1328,00 

Фарба ПФ115 червоно-коричнева  5 672,00 

  2000,00 
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Поповнення матеріальної бази школи 

 

  К-ть 

Районний 

бюджет 

27.11.2020 Маска захисна медична 117 468,00 

27.11.2020 Миючий засіб 5,0 л 6 390,00 

27.11.2020 Засіб для чистки Сантрі-гель 4 114,00 

27.11.2020 Антисептик для рук Donat 1,0 л 6 690,00 

27.11.2020 Дезинфікуючий засіб Жавілар 1,0кг 4 1600,00 

27.11.2020 дезинфікуючий засіб Хлорантин 1,0кг 3 1860,00 

28.06.2020 Безконтактний термометр 1 1350,00 

28.06.2020 Вогнегасник ВВК-3,5 3 4167,00 

23.07.2020 Ноутбук у к-ті з маніпулятором 1 9633,33 

28.07.2020 Мультимедійний комплекс 1 44525,00 

28.07.2020 Комплект дидактичних матеріалів 1 11000,00 

10.12.2020 Антисептик для рук Donat 1,0 л 4 508,00 

10.12.2020 Антисептик для рук Donat 5,0 л 7 3150,00 

10.12.2020 Дезинфікуючий засіб Жавілар 1,0кг 17 6409,00 

10.12.2020 Дезинфікуючий засіб Хлорантин  19 11400,00 

10.12.2020 Біндер Agent 1 1280,00 

10.12.2020 Пружина bindMARK 1 236,75 

19.11.2020 Станція для ламінування з витратними матеріалами 1 3800,00 

   102581,08 

 

НУШ (1 клас) 

 

  

Районний 

бюджет 

Ігровий набір Lego Play Box 1 501,30 

Комплект парта+стілець 20 25680,00 

Epson 1,315 With WI-FI 1 5365,00 

Розвиток звязного мовлення  1 280,00 

Математика 3 кл к-т плакатів 1 480,00 

Модель-аплікація "Числова пряма" 1 380,00 

Дошка множення додотками цифрами (магнітна) 1 680,00 

Глобус-пазл 1 1780,00 

Рослини Червоної книги України 1 280,00 

Тварини Червоної книги України 1 280,00 

Будова тіла людини (пазл-магніт) 1 480,00 

Технологічні карти (3 кл) 1 280,00 

Комплект таблиць до основних розділів граматичного матеріалу-

англійська 1 280,00 

Комплект таблиць множення 1 280,00 

Комплект таблиць "Дроби" 1 280,00 

Набір інструментів до уроків математики 1 780,00 

Набір фігурок "Cвійські тварини" 1 380,00 

Набір фігурок "Лісові звірі" 1 380,00 

Настільні розвивальні ігри (к-т) 1 480,00 

Набір з природознавства на магнітах 1 540,00 

Набір" Ментесорі" 1 780,00 

Набір для навчання "Логіка" 1 1080,00 

Набір для навчання "Логічні блоки" 1 780,00 
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Міжпівкульна дошка 1 1480,00 

Ігровий набір Six Bricks 19 355,30 

    44341,60 

 

Ресурсна кімната 

  Районний бюджет 

Комплект обладнання для ресурсної кімнати   129979,92 

Набір для навчання 1 2380,00 

Обтяжуючий сенсорний жилет 1 1880.00 

Великий набір для мозочкової стимуляції 1 980,00 

  133339,92 

 

Канцтовари 

  Районний бюджет 

Журнал шкільний 1-4 класи 4 252,00 

Журнал шкільний 5-11 класи 7 507,50 

Журнал індивід. навчання 2 24,00 

  783,50 

 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне 

використання 

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася 

цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. 

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи, спонсорів  у вигляді 

матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт. 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального 

закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти. 

Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться 

скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. 

Надходження матеріалів на суму та витрати за період з 01.05.2020 по 30.04.2021 (12 місяців) 

 

Надходження коштів Витрати шкільні Залишок 

    1 689,22 

16 809,00 17 131,06 1 367,16 

Були виконані такі роботи: 

 Поточний ремонт коридорів, рекреацій, класних кімнат та кабінетів, у яких немає класних 

керівників. 

 Зроблено ремонт приміщення бібліотеки, для групи продовженого дня. 

 Удосконалено пандус згідно вимог для доступу в школу інвалідів. Встановлено електродзвінок 

для виклику чергового.  

 Встановлена нова інтерактивна дошка з мультимедійним обладнанням і налаштуванням 

ноутбука у кабінеті 2 класу.  

 Обладнано коридори та рекреації новими стендами. 

 Облаштовано рекреацію для відпочинку дітей на першому поверсі (придбано 2 м’які дивани та 

3 м’які крісла). 

 Зроблено перекриття даху вуличного туалету (плівкою). 

 Придбано та встановлено двері на кабінках у внутрішніх туалетах. 

 Залучено  благодійні внески  батьків на поточний ремонт по підготовці школи до нового 

навчального року, придбання матеріалів для утримання господарських приміщень та потреб школи, 

придбання канцтоварів, обслуговування комп’ютерів, придбання методичної літератури, транспортні 

витрати на олімпіади, конкурси, утримання та ремонт автобуса, ремонт та обслуговування шкільної 

оргтехніки, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для 

харчоблоку, внутрішніх туалетів, оплата за користування Інтернетом (за 4 місяці 2020 року).  
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Розподіл витрат коштів батьківського фонду за період  

з 01.05.2020 по 30.04.2021 року 

Господарські 

витрати, ремонт 

Канцтовари, обслуговування 

комп'ютерів, муз.центру, DVD, 

інтернет  

Методична 

література 

Транспортні 

витрати, ремонт 

автобуса 

ВСЬОГО 

9 122,06 4 126,00 315,00 3 568,00 17 131,06 

Силами батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року.  

 Батьки учнів 1 класу 2020-2021 н.р. зробили косметичний ремонт та генеральне 

прибирання кімнати, подарували нову тюль. На ремонт коштів не витрачали. 

 Батьки учнів 2 класу 2020-2021 н.р. зробили косметичний ремонт та генеральне 

прибирання кімнати, придбали нову шифонову тюль 15м на суму 1588 грн.. 

 Батьки учнів 3 класу 2020-2021 н.р. провели генеральне прибирання кімнати. 

 Батьки учнів 4 класу 2020-2021 н.р. зробили генеральне прибирання кімнати. 

 Батьки учнів 5 класу 2020-2021 н.р. зробили генеральне прибирання кімнати. 

 Батьки учнів 6 класу 2020-2021 н.р. зробили дизайн по низу стін, косметичний ремонт 

та генеральне прибирання кімнати, витративши при цьому 403 грн.. 

 Батьки учнів 7 класу 2020-2021 н.р. зробили косметичний ремонт та генеральне 

прибирання кімнати, витративши при цьому 250 грн.. 

 Батьки учнів 8 класу 2020-2021 н.р. пофарбували парти, батареї, підвіконня, підставки 

під квіти; пофарбували водоемульсійною фарбою стіни. 

 Батьки учнів 9 класу 2020-2021 н.р. зробили генеральне прибирання кімнати. 

 Батьки учнів 10 класу 2020-2021 н.р. зробили косметичний ремонт класної кімнати: 

фарбування поверхонь парт, плінтусів, рейок на загальну суму 300,00 грн.. 

 Батьки учнів 11 класу 2020-2021 н.р. на ремонт класної кімнати витратили 782 грн.: 

пофарбували стелю та стіни водоемульсійною фарбою, зашпаклювали тріщини, 

підклеїли шпалери, зробили косметичне прибирання. 

 

У цьому році сільська рада передала нам 15 упаковок вапна для білування бордюрів та дерев. 

Не залишається осторонь від проблем школи голова фермерського господарства, депутат районної 

ради Єрмолаєв О.І..  

Щиро вдячна вам, шановна громадо, за надання допомоги школі.  

Хочу сказати, що багато інформації про школу, про події та шкільні новини ви можете 

прочитати на шкільному сайті. Його адреса: http://oleksandrivka-sn.edukit.mk.ua./.  На сайті школи ви 

знайдете і персональні сайти вчителів. 

Хочу відмітити обслуговуючий персонал школи. Всі види будівельних та ремонтних робіт, 

електрогосподарство школи, сантехнічні роботи, обкошування та багато іншого добросовісно робить 

робітник з комплексного обслуговування приміщень Хмельницький Вячеслав Леонідович.  

Дякую за роботу прибиральницям Гроцькій С. М., Костюченко О. В., Кабак В. Д., Ступчук Т. 

В., Хмельницькій К. П.. Водій школи Дамчук С. М. справно, вчасно і безпечно підвозить дітей до 

школи і в зворотному напрямку, утримує шкільний автобус у належному технічному стані. 

Складну і дуже відповідальну роботу виконують з любов’ю працівники кухні Яцків В. А. та 

Шпак Т. В.. Дякую за роботу медичній сестрі школи Шитовій В. І., яка працює у нас за сумісництвом 

лише на 0,25 ставки посадового окладу. Добросовісно виконує свої посадові обов’язки і наш сторож 

Завгородній О. Г. та ще й допомагає нам у перевезенні та доставці пошти, матеріалів, підручників, 

вогнегасників, документів та ін.. Дякую за добросовісну роботу двірнику школи Вороні Т. О.. За 

господарство школи, за роботу техперсоналу відповідає завідувач господарства Кислиця Т. Г. і дуже 

добре з цим справляється. Вона творчо і відповідально підходить до виконання обовʼязків. Не можу 

не назвати не менш важливого помічника як мої заступники – це секретар школи Резніченко С. М.. 

Всі названі мною люди виконують важливі і необхідні справи.  

 

ПІДСУМОК 

Школа прикладає максимум зусиль, щоб передати знання, виховати особисть, навчити 

самостійному життю, життю у соціумі. А ось що з цього виходить показують роки.  

http://oleksandrivka-sn.edukit.mk.ua./
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Життя – це картина. Батьки дають полотно, доля – рамку, оточення – фарби… А малювати 

потрібно самому… 

Сьогодні ми вели розмову про наших учнів, нас учителів, батьків і, звичайно, про директора. 

Усі ми разом є будівельники, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій 

школі за партами сидять майбутні лікарі, актори, інженери, художники, письменники. А нині це 

маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, 

слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо 

будуємо саме для них.  

Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. 

Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини 

прийти до школи на багато раніше, аніж починаються уроки та залишитись у школі після закінчення 

уроків. А ще тим, що приводять батьки своїх дітей у свою школу.  

Модель управління схожа на Сонячну систему. Центром цієї системи є директор, який своєю 

гравітацією: умінням управляти притягує до себе, спрямовує роботу всіх ланок освітнього процесу.  

Відмінність цієї системи від Сонячної в тому, що всі обертаються по одній орбіті – освітній процес. 

Як це мені вдається судити вам. 

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашої школи і 

допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто 

сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. 

Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і 

винахідливість, за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Особливо хочу подякувати своїм 

заступникам Стасишиній Ларисі Йосипівні та Піскун Олені Федорівні за розуміння, підтримку, 

творчість, ініціативність, наполегливість.  

Наша спільна робота адміністрації, вчителів, учнів, батьків дала змогу нашій школі посідати 

призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів. І все це заради наших 

дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні їм дати все 

найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.  

Вітаю Вас, шановні, із закінченням  навчального року. Бажаю здоров’я і щастя. Бажаю 

бадьорості і доброго настрою, внутрішньої стійкості, оптимізму. Нехай Вам завжди всміхається доля, 

дарує міцне здоров’я та довголіття! Бажаю Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також, щоб у 

Ваших родинах завжди панувало тепло, радість та затишок.  

На цьому я закінчую свій звіт і закликаю вас бути завжди разом – школа, сім'я, громадськість. 

 

Сподіваюся  на співпрацю! 

 

 

 

 

  
 


