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Звіт директора Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
 Котової Зінаїди Михайлівни перед громадськістю у 

2019році. 
 

Відповідно до Примірного положення про порядок 
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів про свою 
діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю 
сьогодні я, як директор школи, звітую про   персональний 
внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного 
процесу та створення належних умов для забезпечення рівного 
доступу для здобуття якісної освіти за 2018-2019навчальний 
рік 

      Діяльність школи у 2018-2019 навчальному році була 
визначена згідно з основними положеннями  Законів України 
"Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державних 
стандартів початкової загальної, базової середньої освіти, з 
урахуванням результатів роботи школи за 2017-2018 
навчальний рік та спрямована на: 

• Створення умов для здобуття загальноосвітньої 
середньої освіти на рівні Державного стандарту, з метою 
підвищення якості знань учнів. 

• Створенняналежних умов для адаптації до навчання в 
початковійшколіучням 1-х класів, в основнійшколі-учням 5-х 
класів.  

• Створеннявідповідних умов для формування і 
розвиткувисокоінтелектуальної і свідомоїособистості з 
громадянськоюпозицією, яка готова до конкурентного 
обраннясвогомісця в житті. 

• Сприянняінформаційно-
комунікативномузабезпеченнюосвітньогопроцесу, 

розвиткунавичоксамоосвітипедагогічнихпрацівників та 
учнів, методицівикористанняінноваційнихтехнологійнавчання, 
розвиткуособистостіучня;  

 
• Підвищенняфаховогорівня та 

професійноїмайстерностівчителів шляхом залученняїх до 
різних форм роботи; 

• Забезпеченнярозвиткуучнівськогосамоврядування, 
широкого залученняйого до 
вирішенняпитаньорганізаціїнавчально-виховногопроцесу, 
розвиткугромадськоїактивності,організації здорового способу 
життя; 

 
• Здійсненнядопомогиучням,  батькам , 

родиниякихопинилися в складнихжиттєвихобставинах; 
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• Здійсненняпросвітницькоїдіяльності, спрямованої на 

патріотичневихованнямолоді, формуваннягромадянського та 
державного світосприйняттяособистості. 

 
• Здійсненняроботищодополіпшення умов виховання, 

навчання та оздоровлення, забезпечення та захисту прав дітей 
–сиріт і дітей, позбавленихбатьківськогопіклування; 

• Підвищенняякостіосвітніхпослуг ,соціально-
психологічнийсупровід і підтримкудітей, 
щопотребуютьінклюзивного та інтегрованогонавчання; 
здійснитиумови для забезпеченнярівного доступу громадян до 
якісноїосвіти; 

 
• РеалізаціюОсновнихорієнтиріввиховання 1-9 

класівшколи з формування негативного відношення до 
протиправнихдій, виявівекстремізму, насиллю. 

Підготовку до впровадження Нової української школи в 1х 
класах у 2018-2019н.р. 

 

Освітнійпроцес в школіздійснюють –   32 педагоги. З них 1 –
вчитель- сумісник. Маютьвищуосвіту -28 педагогів.  

Якісний склад педагогів: 

Вища категорія – 8 педагогів – 25  %; 

І категорія –  12 педагогів –  37 %; 

ІІ категорія –    4 педагоги – 13 %; 

Спеціаліст –    8 педагогів – 25  %. 
Маютьпедагогічнізвання:  

 «старший вчитель»- 6 педагогів - 19%  

Навчальним закладом керують: 

Директор школи: Котова ЗінаїдаМихайлівна 

Заступники директора з НВР: 

Азарова СвітланаМиколаївна 

Козьменко Наталія Юріївна 

Розстановка кадрів здійснюється з урахуванням освітнього та 
професійного рівня педагогів, їх фахової майстерності. 
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Проблема над якою працює педколектив: упровадження 
інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення 
якісного базового рівня освіти та формування особистості-
завершена.В наступному році педколектив розпочне роботу над 
новою методичною проблемою, яку буде обрано у серпні 2019р. 

Головним завданням виховної роботи в школі в 2018-2019 н.р. 
було створення відповідних умов для формування і розвитку 
високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською 
позицією, патріота своєї держави. 

Протягом року булоорганізовано роботу 
щодоохопленнянавчаннямдітей та підлітків, якіпроживають у 
мікрорайонішколи. Усього таких дітейналічувалось - 524.  На 
сьогоднішній день всідітимікрорайонуохопленінавчанням.  

Станом на 15.06.18 в школінавчається 291дитини. 
Контингент учнів зріс на 17 учнів порівняно з минулим роком. 

Дітей з сімейтимчасовопереміщенихосіб-за 
рікнавчалось25учнів. 

В школі створено умови для варіативностінавчання. 

Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про освіту», на підставірішень 

ПМПК, довідок ЛКК для учнів: Облапінському Кирилу 

(6клас),  Понедільченко Дмитру(3-а кл.), Попівщій Анастасії 

(8клас), НікітінійАрмірі(6 клас) організовано навчання за 

індивідуальною формою..Для навчання учнів Нікітіних Ніни 

та Андрія(3-Б клас), Нікітіних Анастасії, Саміра, Арміра, (3-

А клас), Євсєєвої Наталії(3-Б клас),організовано інклюзивне 

навчання.Індивідуальне навчання здійснювалось за 

індивідуальними навчальними планами, розробленими 

школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, 

їх здібностей та потреб. Кількість годин для 

організаціїнавчаннявизначаласьвідповідно до Положення 

про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніхнавчальних закладах. Інклюзивне навчання 

започатковане в навчальному закладі перший рік та 

здійснювалося на базі 3-А класу(класний керівник 

Яблуненко Ю.Г., асистент вчителя Ломова М.В.) та на базі 3-

Б класу (класний керівник Швець І.А., асистент вчителя 

Худолій Л.В.).Вчителями, та асистентами вчителя були 

пройдені курси підвищення кваліфікації, які дозволяють 
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викладати в інклюзивних класах. Також в проведені 

корекційних занять для дітей з ООП була задіяна психолог 

школи Кравченко І.С. 

Для забезпечення належного рівня підготовки дітей до навчання 

в першому класі та успішної їх адаптації протягом січня-травня в 

школі працювала школа майбутнього першокласника, яку 

відвідували загалом 38 дошкільнят. 

Річний план роботи школи на 2018-2019 н.р. виконаний в 

повному обсязі. 
В 2018-2019 н.р. проведено такі заходи щодо забезпечення 

навчального закладу кваліфікованими педагогічними 
кадрами та доцільність їх розстанови: 

Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами, але  
працює 1 сумісник: Сергєєнкова І.С., вчитель хімії. Але на 
наступний рік всі вчителі школи будуть працювати за основним 
місцем роботи. 

Щодо Соціального захисту, збереження та зміцнення 
здоров’я учнів та педагогів працівників: 

- організація харчування та медичного обслуговування 
учнів та педпрацівників.  

В школі організовано безкоштовне гаряче харчування для 
учнів 1-4 класів та учнів з родин учасників АТО на суму 10 
грн.00 коп., дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, 
малозабезпечених  на суму  12 грн.00 коп. за кошти бюджета 
міста . 

Шкільна їдальня відповідає санітарним нормам. Для учнів 5- 
9 класів  було організовано гаряче харчування за кошти батьків. 

Для перевірки якості та відповідності їжі було створено 
бракеражну комісію у складі: директора школи, медсестри Ніни 
Віталіївни Решетняк та відповідального за харчування , вчителя 
початкових класів Лісовцової Г.А., а також комісії по контролю 
за роботою шкільної їдальні. 

Треба зазначити, що наша зав.виробництвомЛ.А.Замелюхіна 
дуже відповідально ставиться до приготування блюд, у нас дуже 
смачна випічка. 

Відповідальна за ведення документації з безкоштовного 
харчування-Лісовцова Г.А., сьогодні хочу подякувати їй 
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особисто, адже це робота дуже важлива. Перевірка, яка була 
проведена відділом освіти показала, що вся документація з 
безкоштовного харчування, яку веде Лісовцова Г.А.., в 
належному стані. 

Медичне обслуговування учнів та вчителів здійснюється 
згідно постанови Міністерства охорони здоров’я : 

- вчителі та працівники школи проходять обов’язкове 
медичне обстеження перед початком нового року, що 
стосується учнів, то згідно плану та за згодою батьків наші 
учні проходили поглиблене обстеження. 

Листи здоров’я оформлені вчасно. Уроки фізкультури 
відвідували всі учні, які за результатами довідок допущені до 
занять. 

Що стосується санітарно-гігієнічних норм утримання 
навчального закладу, треба зазначити, що протягом осінньо-
зимового періоду проводилась систематична робота щодо 
збереження тепла. 

Значно покращені умови, які відповідають санітарним 
нормам-додержання температурного режиму у всіх класних 
кабінетах та шкільній їдальні. Всі навчальні кабінети мають 
металопластикові вікна, що дає змогу провітрювати кабінети та 
зберігати тепло взимку. 

Лише не відповідає санітарним нормам температурний 
режим в спортивні й залі школи, тому всі учні займались у 
теплих костюмах. Потрібно на майбутній рік здійснити ремонтні 
роботи щодо встановлення металопластикових вікон в 
майстернях, спортивні й залі, актовій залі та окремих кабінетах. 

В шкільній їдальні в цьому навчальному році в січні під час 
зимових канікул встановлені металопластикові вікна за рахунок 
бюджету міста. Дуже вдячна депутату міської ради Карауланову 
Дмитру Борисовичу, відділу освіти та міському голові Шиліну 
Сергію Івановичу, батькам, які не байдужі до життя школи. 

 У ІІ семестрі Головним управлінням Держпраці в 
Луганській області була здійснена перевірка з охорони праці. всі 
недоліки, які були виконані під час перевірки виконано.Але за 
відсутністю коштів навчальний заклад самостійно не може 
встановити пожежну сигналізацію, тому написано звернення до 
відділу освіти. Також паралельно здійснювалась перевірка з 
пожежної безпеки Лисичанським управлінням ДСНС в 
Україніповинна зазначити, що виконано всі необхідні заходи 
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щодо утримання навчального закладу.Проходила перевірка 
Держспоживслужбою санітарних норм навчального закладу за 
результатами перевірки школа відповідає встановленим нормам 
за міжнародною класифікацією НАССР. 

Під час весняних канікул в шкільній їдальні було здійснено 
перевірку всіх електроприладів, заміна труб на пластикові, 

встановлено нову мийку, виконано  заміну нових кранів та 
інше. Складено план заходів адміністрацією школи «Крок 
вперед» щодо вдосконалення роботи харчоблока. Ця робобота 
продовжується, до відкриття табору виконано необхідний план 
заходів з підготовки 

Що стосується травматизму в нашій школі в цьому році 
заступником директора з НВР Козьменко Н.Ю. ведеться робота з 
запобігання та обліку дитячого шкільного травматизму. В 2017-
2018 н.р. шкільних травм не було.  

В цьому навчальному році продовжувалась робота щодо 
залучення педагогів та батьківської громадськості школи до 
управління, співпраці з громадськими організаціями. 

Першими помічниками та учасниками навчально-виховного 
процесу є батьки. Тому я дуже вдячна всім батькам школи, які 
безпосередньо приймають участь у виховному процесі, 
допомагають у матеріальному забезпеченні. 

На святі «День сім’ї » було відзначено 15 кращих родин 
грамотами та солодощами. А три родини отримали сервізи.Дякую 
нашим спонсорам  Арусханян Норі Левіківні, Карауланову 
Дмитру Борисовичу за фінансову підтримку. 

Протягом 5 років ми тісно співпрацюємо з колективами БК, 
школи мистецтв, педколеджем. Ця співпраця дає тільки 
позитивний результат. 

Протягом навчального року учні школи приймали активну 
участь у міських заходах, міжнародних конкурсах: 

На святі Останнього дзвоника переможці та учасники 
отримали грамоти та сертифікати. 

Багато хороших справ, але головна місія школи: це знання, 
які отримують учні. Навчальні програми виконані в повному 
обсязі за рахунок ущільнення навчального матеріалу. 
Проаналізувавши рівень знань за І-ІІ семестри та за рік, ми маємо 
такі результати: 
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високий рівень мають 37 учнів-14,8%, достатній рівень -92 
учнів/37%, середній рівень-120 учнів/48,2%,першокласників, 
яких  не атестовано-42 учень/14,4% 

 Треба зробити висновок, що рівень знань не значно але 
підвищився(на 3% збільшився високий рівень).Треба зазначити, 
що ця тенденція зберігається останні три роки. 

В 2017-18н.р.школі працювали гуртки з предметів, які 
допомагали учням у підготовці до участі у шкільних та міських 
олімпіадах. Але призових місць мало: 

ІІІ місце з правознавства, Янголенко А., 9 клас, вчитель Сухініна 

І.А.  

ІІІ місце з німецької мови, Сиротіна А, 9 клас та ІІІ місце з 

німецької мови, вчитель Граневська К.М. 

В  2017-2018н.р. учні школи вперше прийняли участь в роботі 

Малої академії наук, а в 2018-2019н.р. учениця 10 класу 

Волошина Валерія вперше прийняла участь в обласному 

конкурсі-захисті робіт МАН з української літератури та увійшла 

до п’ятірки кращих учасників, посівши ІІІ місце.  
Моральне та матеріальне  стимулювання учнів і 

педпрацівників, організація відпочинку та оздоровлення 

В нашій школі вже більше 5 років існує традиція : моральне 
та матеріальне стимулювання учнів та вчителів, цей навчальний 
2017-2018 н.р. не став виключенням, а навпаки, Рада школи 
разом з педколективом визначила кращих учнів та вчителів. В 
школі існує така номінація як «Кращий учень школи» «Кращий 
спортсмен»,  «Кращий активіст» 

Цього року кращою ученицею стала Сиротіна Анастасія, 
учениця 9 класу. 

Кращі спортсмени: Щербак Арсен-9 клас, Порохняк 
Анастасія-10 клас 

В номінації «Кращий клас року» стали переможці рейтингу 
«Зроби крок»-4-Б клас-класний керівник Козаченко Л.О., 8 клас-
Граневська К.М. 

37 учнів школи, які закінчили навчання з високим рівнем 
знань, були нагороджені Похвальними листами на святі 
«Останнього дзвоника.» 
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За перемоги в міських олімпіадах учні школи були також 
нагороджені грамотами на святі «Останнього дзвоника». 

Теж були нагороджені грамотами за високий рівень 
підготовки учнів до олімпіад : Граневська Катерина Михайлівна 
вчитель німецької мови, Сухініна Ірина Анатоліївна. 

За роботу на високому рівні з організації дитячого 
самоуправління нагороджена грамотою Загоруйко Влада 
Володимирівна. За підсумками рейтингу дитячих організацій 
міста шкільна організація «ВОЛНА» входить до десятки кращих  
дитячих організацій міста.  

В минулому навчальному році спортивно-масову роботу 
разом з учнями здійснювали вчителі: Корочий Роман 
Геннадійович., Безсмертна Юлія Сергіївна. Завдяки Корочому 
Р.Г., який вміло організував роботу з учнями та вчителями у 
спортивному напрямку ми маємо значно кращі результати. 

В цьому навчальному році в школі атестувалось 3 вчителі. 
Атестація педпрацівників проходила доброзичливо. Педагоги 
школи підвищили свій рівень на курсах та підвищили свою 
педмайстерність. 

Організовано пройшла   ДПА в 4 класі. Кращі учні,яких 11, 
що мають високий рівень знань, будуть продовжувати навчання в 
нашій школі і лише 6 з них піде до Лисичанської 
багатопрофільної гімназії.ДПА у 9 класі проведено організовано 
без порушень Інструкції про проведення ДПА в закладах освіти.В 
цьому році учнів 9 класу всього 19, частина учнів продовжить 
навчання в 10 класі, частина піде до Лисичанського 
нафтохімічного технікуму, лише два учні підуть до ВПТУ.  

Демографічна ситуація внесла багато змін, але тільки 
професіоналізм вчителя, імідж школи принесе результат 
подальшої роботи школи. Ми сьогодні набрали до 1 класу 48 
учнів. 

Школа-дім, під дахом якого об’єднані та вчаться діти, 
працюють педагоги, батьки приходять до школи. Тільки тоді, 
коли єдиний колектив можливо здійснювати поставлене 
завдання. Наш колектив творчий, працелюбний. Кожен з нас це - 
особистість. Тому треба продовжувати ті традиції, які є, 
розширювати та вдосконалювати. 

 Прийшло літо, а разом з ним і відпочинок дітей. В школі 
працює Літній мовний табір з денним перебуванням  «СМАЙЛ». 
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Відпочивають 80 дітей, 80-за бюджетні кошти. Це дуже 
добре, тому що це і є фінансова підтримка нашим батькам 
керівництвом міста. Швидко пройде літо і знову школа 
наповниться дитячими голосами, а ми, вчителі, будемо 
продовжувати виховання та навчання дітей. 

В цьому році школа приймала участь у проектах Державного 
фонду розвитку регіонів. Проект,який школа подала до фонду, 
пройшов відбір. Тепер будемо чекати на надходження коштів для 
виконання ремонтних робіт та придбання меблів та обладнання. 
Але без батьківської допомоги не обійтись, так як попереду літо і 
школа має бути підготовлена до нового навчального року. Для 
цього потрібно придбати фарбу та інші строй матеріали для 
виконання поточного ремонту. 

Також вдячна всім батькам, які допомогли зібрати кошти на 
проведення інтернет-мережі в школі, а особливо Ронжиній О.М.  

Шановні колеги! Успіх нашої школи залежить від кожного з нас , 
тому необхідно дуже відповідально ставитись до виконання своїх 
службових обов’язків, доручень, тому що ми здійснюємо 
головне-виховуємо молоде покоління громадян, які будуть 
продовжувати наші традиції в майбутньому. Бажаю всім гарного 
відпочинку та злагоди у родинах. 


