Звіт директора
Великодмитровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Радченко Інни Олексіївни
про свою діяльність перед педагогічним колективом
та громадськістю
Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи колективу
школи протягом 2018-2019 навчального року. Рік напруженої роботи, творчих
здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування
змісту середньої загальної освіти. 28 вересня 2017р. набрав чинності новий Закон
про освіту. Переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники,
увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного
функціонування та розвитку сучасної школи.З березня 2005 року МОНУ (наказ
№178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
перед
педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів
шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.
Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження
відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою,
запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах,
що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого
звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи,
залучення громадськості до співпраці.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я
керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи,
посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників
школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл
перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними
актами.
На посаді директора працюю 6 місяців. Маю честь керувати творчим,
працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними
працівниками. Всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до
школи та дітей. Робота директора і колективу нероздільні і в чомусь
директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора
робити ті, чи інші дії . Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду
опиратись на роботу колективу.

Головними завданнями та основними напрямами роботи школи у 2018-2019
навчальному році були:
- виховання учнів у дусі національно-патріотичного спрямування і
створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
- створення умов для реалізації індивідуальних творчих потреб;
- виявлення та підтримка, розвиток здібних дітей;
- удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів;
- формуванняч предметних компетентностей з метою належної підготовки
до участі у ЗНО;
- професійний розвиток педагогів.

І. Характеристика навчального закладу.
Стан і розвиток шкільної мережі.
Станом на 01.09.2018 року в школі навчалося 108 учнів в 10 класах.
Станом на 10.06.2019 року в закладі налічується 117 дітей. Із них:
в школі І ступеня – 56
в школі ІІ ступеня – 48
в школі ІІІ ступеня-13
9 клас школи закінчило 8 учнів.

ІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу.
Кадрова політика навчального закладу будується з урахуванням підвищених
професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення,
модернізацією всіх компонентів освітнього процесу і набуває значної актуальності
у зв’язку з переходом закладів освіти на новий зміст, структуру та термін навчання.
У цьому навчальному році навчально-виховний процес забезпечували 17
вчителів з них 2 вчителі-сумісники. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.
Кількісний склад учителів за кваліфікаційними категоріями:
Кількість педагогічних працівників

2018-2019 навчальний рік

Вища, «учитель-методист»

1– 6 %

Вища, «старший учитель»

5– 30 %

Вища кваліфікаційна кетегорія

9– 52%

І кваліфікаційна категорія

4– 24%

ІІ кваліфікаційна категорія

0– 0%

Категорія «спеціаліст»

4– 24%

Кількісний склад учителів за педагогічним стажем:
Кількість педагогічних працівників

2018-2019 навчальний рік

До 3-х років

2 – 12%

з 4 до 10 років

2 – 12%

з 11 до 20 років

5 – 29%

з 21 до 30 років

3 – 18%

з 31 до 40 років

2 – 12%

з 41 - до 50 років

3 – 18%

Кількісний склад учителів за віком:
Кількість педагогічних працівників

2018-2019 навчальний рік

До 30 років

0 – 0%

31 – 40 років

8 – 47%

41 – 50 років

2– 12%

51 – 60 років

1– 6%

61 і більше

6 – 35%

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація
педагогічних кадрів, яка проводиться в закладі за Типовим положенням про
атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту». Атестація здійснювалась за планом. В ході атестації не мали місце випадки
зниження кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання.
Безконфліктність організації проведення атестації забезпечується доброзичливими
взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії,

готовністю їх до конструктивної та результативної роботи. У 2018-2019
навчальному році атестовано 4 вчителя, з них:
- підвищили кваліфікаційну категорію - 2 вчителі (Сьомочкіна
Ю.П.,Бондаренко В.С.) з другої кваліфікаційної категорії на першу кваліфікаційну
категорію ;
- підтвердили вищу кваліфікаційну категорію - 2 вчителя ( Буря
А.П.,Левицька О.А.);
В 2019-2020 навчальному році атестації підлягають:
Карпенко Н.М., Пількевич Н.С., Петрущенко Н.В.,Синільник Т.В..
Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка
відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо
змісту, форм і методів проходження курсів. Поряд з курсовою перепідготовкою
широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог
займається самоосвітою, відповідно до обраної теми; у системі методичної роботи
є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінари різних рівнів,
конференції, педагогічні ради, майстер класи.
У школі працюють методичні комісії вчителів початкових класів, вчителів
гуманітарного циклу, вчителів природничого циклу, класних керівників.
Також у навчальному закладі функціонують предметні гуртки, куди
залучено більшість дітей школи,
спортивна секція з баскетболу, гурток
«Голочка», туристичний і петриківського розпису.

ІІІ. Результати навчальних досягнень учнів.
У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив спрямовував свої
зусилля на покращення результатів успішності учнів. І навчальний рік учні
закінчили з такими результатами:
Результати навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік.
Школа І ступеня
Рівні

2 клас

3 клас

4 клас

Всього

Високий

0

1

1

5%

Достатній

10

8

3

54%

Середній

7

6

3

41%

Початковий

-

0

0

0%

Школа ІІ ступеня
Класи/Рівні

5клас

6клас

7клас

8клас

9клас

Всього

Високий

0

2

-

-

-

4%

Достатній

3

3

3

2

3

28%

Середній

11

8

4

4

4

62%

Початковий

1

-

1

-

1

6%

Школа ІІІ ступеня
Рівні

10 клас

Всього

Високий

-

-

Достатній

-

-

Середній

3

60%

Початковий

2

40%

Всього по 2 - 10 класах: (94 учнів)
Високий рівень - 4 учнів – 4,3%
Достатній рівень - 35 учні – 37,2%
Середній рівень - 50 учнів – 53,2%
Початковий рівень - 5 учнів – 5,3%

Нагороджено
навчанні»:

Похвальними

3- клас

Опришко Юлія

4- клас

Кірієнко Георгій

листами

«За

високі

досягнення

у

6- клас

Пига Карина

6-клас

Головащенко Ксенія

Відповідно до п.3 Положення про Державну підсумкову атестацію учнів
4 – го класу з 14 по 16 травня була проведена перевірка знань, умінь і навичок з
української мови і математики.
Результати навчальних досягнень з української мови такі:
Рівень навчальних досягнень
За списком Писали Високий Достатній Середній Початковий % якості знань
7

6

2- 33,3% 2- 33,3% 2– 33,3%

-

67%

Якість знань з української мови в 4 класі становить 68,7 %.

Результати навчальних досягнень учнів з математики такі:
Рівень навчальних досягнень
За
Писали Високий
списком
7

6

4-66,7%

Достатній

Середній Початковий % якості знань

2-33,3%

-

-

100%

Якість знань з математики в 4 класі становить 72,9 %.
9 клас
Українська мова

Виконували роботу
8

Рівні навчальних досягнень
Високий
3-37,5%

Достатній

Середній

Початковий

3-37,5%

1-12,5%

1-12,5%

Якість знань з української мови в 9 класі становить 75%

Математика

Виконували роботу
8

Рівні навчальних досягнень
Високий

Достатній

Середній

Початковий

2-25%

2-25%

3-37,5%

1-12,5%

Якість знань з математики в 9 класі становить 50%
Українська література

Виконували роботу
8

Рівні навчальних досягнень
Високий

Достатній

2-25%

5-62,5%

Середній
-

Початковий
1-12,5%

Якість знань з української літератури в 9 класі становить 87,5%
Результати проведення олімпіад, конкурсів.
Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних,
районних та міських олімпіадах. Переможці районних олімпіад за поточний
навчальний рік – 5 учнів.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІІІ місце зайняла Чернікова Вікторія учениця 8 класу
вчитель Чернікова Анна Семенівна
МАТЕМАТИКА
ІІІ місце зайняла Головащенко Ксенія учениця 6 класу
вчитель Чернікова Анна Семенівна
БІОЛОГІЯ
ІІ місце зайняла Чернікова Вікторія учениця 8 класу,
вчитель Радченко Інна Олексіївна
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
ІІІ місце зайняла Семенюк Софія учениця 7 класу,
вчитель Синільник Тетяна Володимирівна
ІІІ місце зайняла Голота Олександра учениця 9 класу,
вчитель Синільник Тетяна Володимирівна
Мовні конкурси:
ІІ ЕТАП ХІХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ім. П. ЯЦИКА
ІІ місце зайняла Семенюк Софія учениця 7 класу
вчитель Синільник Тетяна Володимирівна
ІІ місце зайняла Шлапак Вікторія учениця 8 класу
вчитель Манелюк Любов Маратівна
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
І місце зайняла Ян Марія учениця 7 класу,
вчитель Синільник Тетяна Володимирівна
Спортивні досягнення:
ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
ІІ місце з метання серед учнів 5-6 класів зайняла Гребіневич Олена учениця
5 класу
ІІІ місце з метання серед учнів 9 класів зайняв Красавін Владислав учень 9
класу
ІІ місце із стрибків у довжину серед учнів 7-8 класів зайняла Чернікова
Вікторія учениця 8 класу
ІІ місце із стрибків у довжину серед учнів 9 класів зайняла Поремська Ніна
учениця 9 класу
вчитель Бондаренко Володимир Сергійович
РАЙОННІ ЗМАГАННЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
ІІ місце зайняв Чураченко Данило учень 8 класу,
вчитель Бондаренко Володимир Сергійович
РАЙОННА СПАРТАКІАДА “ШАШКИ” СЕРЕД УЧНІВ ШКІЛ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗІ СТАТУСОМ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ІІ місце зайняла Поремська Ніна учениця 9 класу,
вчитель Бондаренко Володимир Сергійович
ЕКОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ “SAVE NATURE”
I місце команда “Вартові довкілля” (Шлапак В., Поремська А., Голота О.)
Вчителі Дирконос Аліна Олександрівна, Карпенко Надія Миколаївна
ВЕСНЯНИЙ БАЛ 2019 «Зірка + зірка» (учні 9 та 8 класу)
І місце серед шкіл району.
Педагог організатор Дирконос Аліна Олександрівна
І (районний) ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ “СОКІЛ” (“ДЖУРА”)
Рій “Орли” зайняти IV місце в загальному заліку серед 14 команд
І місце конкурс “Топографія”
ІІ місце конкурс “Туристсько-спортивна смуга перешкод”
ІІ місце конкурс “Впоряд”

(Голота В., Голота О., Коваленко М., Красавін В., Макаров Є.,Поремська А.,
Поремська Н., Шлапак В.)
вчитель Радченко Інна Олексіївна
педагог-організатор Дирконос Аліна Олександрівна

Фінансова та господарська діяльність школи за період
з грудня 2018 по червень 2019 років
Цього року навесні був проведений загальношкільний суботник, на якому
за підтримки батьків, дітей та працівників школи було приведене до ладу шкільне
подвір'я, яке підтрумується в належному стані, у цьому заслуга технічного
персоналу та робітників по обслуговуванню.
Подвір'я школи на данний час прибране, доглянуте. На квітниках
висаджені квіти, обрізаються кущі, обслуговуючим персоналом проводиться
скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території
школи.
Щиро дякую вчителям, батькам і техперсоналу, які прикладають максимум
засиль для проведення ремонтних робіт по підготовці школи до навчального року і
виконують їх вчасно та якісно. На сьогоднішній день розпочато ремонтні роботи
в 2-х класах, коридорі першого поверху та підсобних приміщень харчоблоку.
Ремонтні роботи в класах та коридорі проводяться за підтримки фінансової та
фізичної допомоги батьків, плануються косметичні ремонти в 1 класі.
Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та меблями в
обсязі, який дає можливість в основному проводити навчально-виховний процес на
належному рівні.
За період часу перебування мною на посаді директора школи заклад
отримав такі грошові надходження:
Державні
Районні
Місцеві
Кошти
кошти
кошти
кошти
батьків
Фонд заробітної плати
педагогічних працівників за 6
місяців
Фонд заробітної плати
обслуговуючого персоналу
Ремонт спортивної зали

1 042 019 грн.

66 000 грн.
249 521 грн.
250 000 грн.

50 000 грн.

Проект на утеплення школи +
технічний паспорт школи
Інтерактивний комплекс, 2
шт.
Ноутбуки, 10 шт.
Послуги асенізації
Багато функціональний
пристрій (ксерокс, принтер,
сканер), 2 шт
Персональні комп’ютери, 6
шт.
Тара для сипучих продуктів +
тара для розносу продуктів
Електронний дзвінок
Сайт школи
Кабінет директора (меблі)
Спортивний інвентар
Заправка картриджів + фарба
Акустична система
Ремонт каналізаційної
системи харчоблоку
Ремонт приміщень
харчоблоку
Кусторіз
Господарчі товари + ремонтні
роботи + інвентар різного
типу
Заправка вогнегасників
Пальне
Будівельні матеріали
Канцелярські товари
Господарчі товари
Шкільна документація
Медикаменти
Періодичні видання
Всього

88 800 грн.
83 846 грн.
114 000 грн.
6 900 грн.
12 660 грн.
80 296 грн.
1 600 грн.
1 500 грн.
1 200 грн.
40 000 грн.
8 465 грн.
2 300 грн.
15 000 грн.

2000 грн.

196 000 грн.
230 000 грн.

100 000 грн.

310 000 грн.
3 200 грн.
7 567 грн.
1 500 грн.
310 грн.
2 700 грн.

4 112 грн.
18 523 грн.
4 360 грн.
3 670 грн.
7 000 грн.
1 042 403 грн. 1 010 353 грн.

452 610 грн.

16 167 грн.

Грошові надходження
Батьківські кошти

16 167
Місцеві кошти

452 610

Державні кошти

1 042 403
Районні кошти

1 010 353

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всіх учасників навчальновиховного процесу, це успіхи нашого закладу.
У своїй роботі дуже хочу, щоб були стосунки з колегами партнерські, адже
ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому.
Кожен має знати: контроль здійснюється не заради пошуку винних, а
заради позитивного кінцевого результату.
Щиро вдячна всім за щоденну наполегливу працю, творчість і
винахідливість, за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Все це заради
наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми
повинні дати їм все найкраще, виховати їх добрими, розумними і щасливими.
Тож будьмо завжди разом – школа, сім’я, громадськість. Надіюся в
подальшому на співпрацю. Всім нам зичу миру, добра, щоб діти зростали
толерантними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо
розвинутими, але, найголовніше,
гарними людьми, здатними допомогати,
розуміти, підтримувати.
Дякую батьківським комітетам за порозуміння, партнерські відносини та за
надання допомоги школі у її розвитку та зміцненні матеріально-технічної бази!

