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1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації 

навчально-виховного процесу. 

Даний звіт проводиться на виконання наказу МОН України від 28.01.2005 

№ 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного 

положення про порядок звітування керівників навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України 

від 23.03.2005 № 178. 

Працюючи на контрактній основі з Валківською районною радою, свою 

діяльність директор здійснює відповідно до посадових обов’язків, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку та Статуту школи. Робота спрямовується на 

виконання наказів, листів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки 

і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Валківської 

районної державної адміністрації.  

Робота закладу спрямована на реалізацію основних положень законів України 

«Про освіту» та «Про загальну середню освіту», виконання державних, обласних та 

районних програм, Програми розвитку школи , які спрямовані на поглиблення 

змісту та покращення якості освіти, створення належних сучасних умов для 

навчання і виховання учнів.  

Основне завдання школи, директора – це здійснення навчально-виховного 

процесу, спрямованого на всебічний розвиток дитини, її особистості. 

Навчальна діяльність школи та директора особисто спрямована на поліпшення 

якості освітніх послуг, рівного доступу до них всіх дітей мікрорайону, створення 

належних сучасних умов для навчання і виховання дітей. 

2. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення 

обов’язковості загальної середньої освіти. 
Робота щодо охоплення всіх дітей мікрорайону школи проводиться відповідно 

до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку (№ 646 від 12.04.2000). Всі 

діти були охоплені навчанням.  

Станом на 05.09.2015 в школі в десяти класах навчалося 93 учні, що на 6 чол. 

більше, ніж в минулому році – це більше на 6,5%. Мережа учнівського контингенту за 

останні три роки представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Навчальні роки Кількість учнів 

2013/2014 73 

2014/2015 79 

2015/2016 91 

Кількісні показники набору до 1 та 10 класів дані в діаграмах 1, 2. 

Діаграма 1 

 



 
3  

Діаграма 2 

 
Як бачимо, показник набору до 1 класу збільшився. На даний час до 1 класу 

подано 14 заяв , а переведено в 10 клас – 5 учнів. Проблемою є демографічна ситуація в 

селі. За останні роки ми мали тільки 10 класів: в цьому році не було повноцінного 11 

класу, було лише 3 учні, які навчалися за індивідуальною програмою. 

2015/2016 навчальний рік закінчив 91 учень, з 11 класу випущено 3 чол., 

9 клас закінчили 5 учнів. 6 учнів школи були нагороджені Похвальними листами «За 

високі досягнення у навчанні»: Юнак Богдан, 3 клас, Москаленко Вікторія, 3 клас, 

Гаєвський Дмитро, 5клас, Чертов Єлісей, 5 клас, Резник Маргарита, 5 клас, Юнак Ліана, 

7 клас. Результати нагородження випускників за останні 5 років подано в таблиці 2. 

Нагородження медалями випускників, видача свідоцтв з відзнакою Таблиця 2 

Рік Золота медаль Срібна медаль 
Свідоцтва з 

відзнакою 

2011/2012 0 0 2 

2012/2013 0 0 0 

2013/2014 3 0 0 

2014/2015 0 0 0 

2015/2016 0 0 0 

Всі випускники 9-х класів за чотири останні роки здобувають загальну середню 

освіту (див. таблицю 3). 

Працевлаштування випускників 9 класу    Таблиця 3 

Рік 
Випущено 

з 9 класу 

Навчаються 

Працюють 
Не 

навчаються 10 клас 
І – ІІ рівні 

акредитації 
ПТУ 

Заочна 

школа 

2011 16 11 1 3 1 - - 

2012 14 13 - 1 - - - 

2013 7 3 2 2 - - - 

2014 1 1 - - - - - 

2015 5 5 - - - - - 

За чотири останні роки працевлаштовані також всі випускники 11-х класів 

(див. таблицю 4) 

Працевлаштування випускників 11 класу    Таблиця 4 

Рік 
Випущено з 11 

класу 

Навчаються 

Працюють ІІІ – IV рівні 

акредитації 

І – ІІ рівні 

акредитації 
ПТУ 

2011 12 5 - 2 5 

2012 9 4 4 - 1 

2013 9 6 2 1 - 

2014 12 6 5 - 1 

2015 5 1 1 - 3 

Всього 47 22 12 3 10 
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Як видно з таблиці 5, із 47 випускників 37чол. (84%) продовжують навчання. 

3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. 

Навчальний процес здійснювався відповідно до Робочого навчального плану, 

погодженого на засіданнях ради школи (протокол № 4 від 09.06.2015) та педагогічної 

ради (протокол № 6 від 09.06.2015), затвердженого начальником відділу освіти 

Валківської райдержадміністрації 12.06.2015. Навчання у старшій школі проводилося за 

універсальним профілем.  

Години варіативної частини розподілялися з урахуванням побажань батьків і 

учнів, згідно анкетування учнів, з урахуванням особливостей регіону та 

можливостей навчального закладу, для забезпечення диференційованого підходу до 

учнів, здійснення індивідуального навчання, з метою більш якісного виконання 

навчальних програм. 

Так, у початковій школі було введено: 1 клас: 1год.-українська мова; 1 год. – 

курс за вибором «Каліграфія»; 2 клас: 1 год.- курс за вибором «Каліграфія», 1год.- 

на індивідуальне навчання; 3 клас: 1 год. – курс за вибором «Каліграфія», 1 год. – на 

індивідуальне навчання; 4 клас: 1 год. – курс за вибором «Логіка», 1 год. – на 

індивідуальне навчання.  

Години варіативної складової в основній та старшій школі передбачалися на: 1) 

збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;  

2) упровадження курсів за вибором, спецкурсів; 3) факультативи, індивідуальні та 

групові заняття. 

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в 

загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту 

«Православна культура Слобожанщини» було введено факультативний курс 

«Православна культура Слобожанщини» у 5,6 класах (по 1 годині), у 7,8 класах (по 

0,5 години), у 10класі-1 година. 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 

20.07.2001 №476 «Про запровадження у навчально-виховний процес 

факультативного курсу «Харківщинознавство» у 8,9 класах вивчався спецкурс 

«Харківщинознавство». 

Години варіативної складової навчального плану основної школи були 

розподілені таким чином: 

5 клас: 

- курс «Етика» (1 година на тиждень) з метою посилення ефективності морально-

етичного виховання учнівської молоді; 

- факультативний курс за вибором «Шкільна риторика» (0,5 години на тиждень) з 

метою формування і розвитку мовленнєвої і комунікативної культури. 

6 клас: 

- курс за вибором «Інфомандри» (1 година на тиждень) з метою розвитку 

інформаційної компетентності школярів; 

- факультативний курс «Розв’язуємо текстові задачі» (1 година на тиждень) з 

метою розширення знань та практичних умінь щодо застосування раціональних 

прийомів розв’язування задач; 

- факультативний курс «Шкільна риторика» (0,5 години на тиждень) з метою 

формування і розвитку мовленнєвої і комунікативної культури учнів. 
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7 клас:  

- курс за вибором «Інфомандри» (1 година на тиждень) з метою продовження 

розвитку інформаційної компетентності учнів; 

- факультативний курс «Шкільна риторика» (0,5 години на тиждень) з метою 

продовження розвитку мовленнєвої компетентності у школярів; 

- індивідуально-групові заняття з математики (0,5 години на тиждень) з метою 

узагальнення та систематизації знань школярів з математики. 

8 клас: 

- курс за вибором «Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та 

оптики» (1 година на тиждень) з метою розширення знань учнів з методів 

розв’язування фізичних задач; 

- факультативний курс «Модуль числа» (0,5 години на тиждень) з метою 

поглиблення та розширення знань учнів з математики;  

9 клас: 

- додаткові години до годин інваріантної складової Навчального плану (2 години) 

на вивчення предмету «Українська мова» за програмою поглибленого вивчення; 

- факультативний курс «Розв’язуємо задачі з параметрами» (0,5 години на 

тиждень) з метою формування у школярів умінь та навичок розв’язування більш 

складних задач, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів старшої школи 

були розподілені наступним чином. 

10 клас: 

- додаткові години до годин інваріантної складової на викладання Захисту 

Вітчизни (0,5 години на тиждень); 

- курс за вибором «Креслення» (1 година на тиждень) з метою розвитку 

просторового мислення учнів, уміння швидко сприймати і усвідомлювати інформацію 

графічними засобами; 

- курс за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» (1 година на 

тиждень) з метою розвитку уміння логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, 

оволодіння сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання 

інформації; 

- курс за вибором «Основи веб-дизайну» (1 година на тиждень) з метою 

формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, формування й 

розвинення навиків роботи з сучасними програмними засобами, призначеними для 

розробки веб-сторінок, виховання культури оформлення сайтів, уміння грамотно 

структурувати інформацію; 

- факультативний курс «Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та 

законів збереження» (1 година на тиждень) з метою розширення знань учнів з методів 

розв’язування фізичних задач; 

- факультативний курс «Методи розв’язування задач з математики» (1 година на 

тиждень) з метою систематизації й узагальнення набутих знань з математики на 

завершальному етапі шкільного навчання у старшій школі; 

- індивідуально-групові заняття з української мови (1 година на тиждень) з метою 

узагальнення та систематизації знань учнів з української мови. 

Всі програми курсів за вибором та факультативів виконані в повному обсязі. 

Так як у 11 класі було лише три учні, їх навчання здійснювалося за 

індивідуальними навчальними планами. До проведення індивідуальних занять 
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залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено 

наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася 

відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах (у 11 класі – 12 годин на тиждень). 

Індивідуальне навчання здійснювалось за навчальними програмами 

для 11 класу. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором 

школи. Навчальні програми з усіх предметів виконані в повному обсязі. Всі три учні 

11 класу закінчили навчальний рік із середнім рівнем навчальних досягнень. 

Серед нових технологій вчителі використовують комп’ютерне забезпечення та 

можливості Інтернету. Комп’ютерний кабінет має в своєму арсеналі такі диски: 

«Інформатика, 10-11 клас», «Таблиця Менделєєва», «Словники з української мови», 

«Віртуальна фізична лабораторія, 7 – 11 класи, «Хрестоматія з української 

літератури», 10-11 кл.», «Астрономія, 11 кл.». Комп’ютерні технології під час 

проведення уроків та позакласних заходів використовують такі вчителі:  

Будюкова В.Г., Дораж О.О., Пономарьова О.В., Янковська Н.Т., Котляр Р.П., 

Чечуйко В.Н., Холодна Д.В., Власенко Н.П., Маршала А.Є.. Учитель Котляр Р. П. 

продовжує працювати над проблемою блочного викладання української мови.  

Але навчально-матеріальна база дуже застаріла, потребують оновлення меблі, 

засоби навчання. 

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

Завданням сучасної школи на даному етапі розвитку суспільства є формування 

патріотичної, творчої, соціально-активної, всебічно розвиненої, політично свідомої 

особистості. Це вимагає від педагогів пошуків нових підходів до організації 

виховної роботи в школі. Орієнтуючись на сучасні події в державі слід зауважити, 

що основне підґрунтя у вихованні майбутнього покоління це збереження 

національних цінностей, тому пріоритетними завданнями є сприяння всебічного 

розвитку дитини, її творчого розкриття, прагнення до самовдосконалення, 

збереження та зміцнення традицій українського народу, виховання почуття 

небайдужості, чуйності, гідності.  

Виходячи з цього, метою виховного процесу в 2015/2016 навчальному році 

було: «Формування життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення 

особистості». 

Робота з учнями продовжує здійснюватися в рамках реалізації Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України, Конвенції про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, 

наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та 

відділу освіти Валківської районної державної адміністрації. 

Питання виховної роботи розглядалися: на педагогічній раді «Про підсумки 

роботи школи за 2015/2016 навчальний рік та завдання педколективу на 2016/2017 

навчальний рік по покращенню якості знань школярів» (протокол № 7 

від 28.08.2016); на нарадах при директорові: «Про підсумки оздоровлення 

школярів» (протокол № 8 від 05.10.2015), «Про організацію роботи з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму»(протокол 

№ 10 від 07.12.2015), «Про стан роботи із соціального захисту дітей пільгових 

категорій»,(протокол № 2 від 01.02.2016), «Про стан профорієнтаційної роботи з 

учнями» (протокол № 2 від 01.02.2016), «Про стан роботи педколективу 
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попередження дитячого травматизму, охорони здоров’я і техніки безпеки під час 

навчально-виховного процесу» (протокол № 4 від 11.04.2016.), «Про підсумки 

виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України (протокол № 6 від 13.06.2016). 

В школі працює методичне об’єднання класних керівників «Пошук», яке 

спрямовувало свою роботу на виконання виховної мети. В цьому навчальному році 

багато уваги приділялося плануванню виховної роботи, формам та методам щодо 

формування життєвих компетентностей у школярів 

Протягом 2015/2016 навчального року проводилися засідання методичного 

об’єднання класних керівників, де було заслухано питання: «Про планування 

виховної роботи класних керівників згідно Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді та виховної теми школи «Формування життєвих компетентностей 

учнів на всіх етапах становлення особистості» (протокол № 3 від 03.09.2015); «Про 

роботу класних керівників з батьками, та про стан патріотичного виховання в 

основній школі» ( протокол №4 від 24.11.2015); «Про стан роботи Ради 

профілактики правопорушень та роботу з дітьми, що перебувають на обліку», «Про 

екологічне виховання в родині і школі» (протокол №1 від 18.02.2016); «Про 

підсумки визовного процесу в класі за рік» (протокол №2 від 21.04.2016). В кінці 

навчального року кожен класний керівник звітував про підсумки виховної роботи у класі 

за рік. Найбільш ефективною визначена робота класного керівника 5 класу Котляр Р.П. 

та класного керівника 6 класу Маршали А.Є. 

Також з метою попередження злочинності в школі діє Рада профілактики 

злочинності, яка займається профілактичною роботою. Були проведені засідання: 

09.09.2015 «Про затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень»; 

18.09.2015 «Про здійснення контролю за відвідуванням занять учнями та про 

організацію спільної роботи з позашкільними установами»; 11.11.2015 «Про 

організацію правовиховної роботи з учнями на 2015/2016 н.р.»; 27.01.2016. «Про 

підсумки спільної роботи з позашкільними установами за І семестр»; 26.02.2016 

«Звіти громадських вихователів щодо профілактики правопорушень серед учнів 

школи»; 21.04.2016 «Звіт про стан відвідування занять учнями»; 24.05.2016 «Звіт 

голови Ради профілактики правопорушень про проведену роботу у 2015/2016 н.р.». 

З 09.11.2015 року з внутрішкільного обліку Левченко Карину, ученицю 4 класу, та 

Левченка Максима, учня 2 класу, як таких що вибували за межі школи. На 

внутрішкільному обліку залишалися Левченко Сергій , учень 1 класу, за вживання 

нецензурної лексики та, учениця 7 класу, Дудко Карина, як така, що схильна до 

бродяжництва. 26.02.2016 на засіданні шкільної Ради профілактики правопорушень 

було розглянуто питання про зняття з обліку Дудко Карини. 01.03.2016 було подано 

лист- клопотання до служби ССД Валківської районної державної адміністрації про 

зняття з обліку Дудко Карини, також було знято з обліку Левченка Сергія, як такого 

що змінив місце проживання. 

В школі працює учнівське самоврядування, раз на місяць проводяться засідання 

центрів самоврядування, де учні планують роботу на наступний місяць і звітують за 

пройдений.  

Робота з учнівською молоддю проводиться на заняттях гуртка «Історичне 

краєзнавство», та шкільних гуртках: «Квілінг», «Юний інформатик», 

«Танцювальний» та футбольній секції. 
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За підсумками шкільного змагання, протягом року, на звання «Кращий клас» 

засіданням учнівського самоврядування було визначено переможця - учні 6 класу. 

Формуванню ціннісного ставлення до держави і суспільства у учнів сприяли 

проведення тижня української мови та літератури, тижня історії та географії, тижня 

Слави; участь у конкурсах знавців української мови ім. П.Яцика, Т.Г. Шевченка, 

проведення свят народного календаря. Також було організовано відзначення 

ювілейних дат діячів української історії, літератури, культури. 

З метою патріотичного виховання у школі проводилися заходи, присвячені: 

Дню визволення села, Валківщини, Харківщини, 72-м роковинам визволення 

України. Було проведено в рамках Тижнів Слави заходи, присвячені визволенню 

села Огульці від німецько-фашистських загарбників (07.09 – 11.09.2015) та 71 

річниці з Дня Перемоги (02-10.05.2016). З 05 по 09 жовтня 2015 року було проведено 

Тиждень патріотичного виховання, в рамках якого були проведені години 

спілкування: «Моя рідна Україна» (1 клас), «У нас одна Батьківщина – наша рідна 

Україна»  

(2 клас), «Державна символіка України» (3, 6, 8 клас), «Духовність народу»  

(5 клас), «Люблю я свій народ, шаную його звичаї» (7 клас), «Україна – моя 

молитва» (10-11 класи). Протягом року проведено також години спілкування: 

«Право, свобода, обов’язок та відповідальність» (8 клас), «Я і соціум: проблеми 

самореалізації» (10-11 клас), «Дзвони Чорнобиля» (9 клас), «Традиції моєї родини, 

традиції Батьківщини» (5-6 клас), «У нас одна Батьківщина» (1-4 клас). Проведено 

традиційне свято «Зустрічі на Стрітення», 13.02.2016. 

Були проведені розширені засідання: присвячені 75 річниці визволення України на 

тему: «Подвигу жити в віках» (листопад 2015 року); «Жив мов на землі І.Бондаренко» 

(квітень 2016 року), екскурсії в шкільному музеї для 1-4 класів (06.05.2016).  

В рамках Тижня правознавства (07 - 11 грудня 2015 року) були проведені тематичні 

уроки «Що ми знаємо про права дитини» (5-11 класи), конкурс малюнків на тему «Права 

людини починаються з прав дитини» (1 – 5 класи ), круглий стіл «Обов’язок, 

відповідальність, совість» (8-9 класи), лекція «Проблеми ксенофобії в суспільстві» (10 

клас), бесіда «Расизм як злочин за міжнародним правом» (9-11 класи), дебати «Основи 

правосвідомості особистості» (10-11 класи). Також протягом тижня працювала 

тематична виставка літератури «Я – майбутнє держави» для 5-11 класів. Класні 

керівники провели тематичні години спілкування: «Ми – маленькі українці (1 клас), 

«Рідне село – моя мала Батьківщина» ( 2клас), «Що ми знаємо про права дитини (6-9 

класи).  

В рамках тижня морально-етичного виховання (07.03-12.03.2016) були проведені 

заходи: до дня народження Т.Г.Шевченка (1-4 класи), лінійка пам’яті Т.Г.Шевченку 

(5-11 кл.), літературні читання (1-7 класи). 

Згідно з наказами президента України «Про оголошення 2016 року роком 

англійської мови та роком 30 річниці Чорнобиля» було розроблено плани заходів 

щодо виконання наказів. Члени гуртка історичного краєзнавства прийняли участь у 

обласному конкурсі «Музей пам’яті » з роботою «Огульчани – учасники ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС». 

1 В школі працює музей історії школи, де учні проводять тематичні екскурсії та 

відкриті засідання. Протягом року були проведені тематичні лінійки присвячені: 

пам’яті воїнам-землякам, загинувшим в результаті бойових дій на Сході України; 

Дню Соборності України та 30 річниці Чорнобильської трагедії.  
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В рамках формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей великий 

інтерес серед учнів школи та місцевого населення викликала підготовка святкування 72-

річниці визволення села Огульці від німецько-фашистських загарбників та 71-річниці з 

Дня Перемоги. До міжнародного дня людей похилого віку була проведена 

волонтерською групою акція «Будь милосердним» (25.09.2015). За ініціативи шкільного 

учнівського самоврядування було проведено свято «Вчитель професія від Бога – всі інші 

від вчителя» (02.10.2015). Під керівництвом шефського центру учнівського 

самоврядування у листопаді була проведена операція «В шкільній родині». В рамках 

тижня доброчинності (14-18.12.2015) для учнів 1-4 класів було проведено заходи до Дня 

Святого Миколая, 13 травня проведено свято до Дня Матері «Любов сердець своїх 

маленьких даю тобі, кохана ненько!» 

Протягом року проводилися години спілкування: години пам’яті і мужності (2-4 

класи в рамках Тижня Слави); «Хочеш мати друга – навчись другом бути» (5 клас); «Що 

може порядність» (4 клас); «Заповіді людяності» (6 клас); «Цінності моєї родини» (7-9 

класи), «Найкращі дні для наших мам – це ті, коли щасливі їхні діти» (5-6 кл.), «Україно, 

ти моя молитва» (9-11 кл.) «Новорічні свята та обряди в Україні» (1-4кл.), «Шануємо 

традиції українського народу» (9-11кл.), «Мир та злагода – головна умова існування 

Землі і людства» (11кл.), «Добро – це коло в середині якого є краса» (5кл.), «Шануй 

батька й матір» (1-2кл.), «Бережімо Великодні традиції родини» (5-8кл.) 

«Милосердя в нашому житті» (10кл.), урок доброти і милосердя (6кл.), тренінгові 

заняття «Портрет мого колективу» (8-9кл.), «Школа ввічливих наук» (6кл.) 

Проведені також заходи: до Дня людей похилого віку, святкові програми 

«Щедрий вечір в кожну хату», «Вітаємо зі святом весни», день Матері, День захисту 

дітей. Проведено традиційну зустріч випускників. Учнівським самоврядуванням 

організовано операцію «Допоможи ближньому» - протягом квітня місяця учні 

допомагали вчителям пенсіонерам по впорядкуванню території, а у травні- операцію 

«Ветеран». У травні учнівським самоврядуванням було проведено конкурс плакатів 

«Насильству – ні!», організовано привітання ветеранів з Днем Перемоги, круглий 

стіл «Конфліктна ситуація – народження істини, а не загострення стосунків». 

В рамках ціннісного ставлення до себе формується фізичне і психічне 

здоров’я учнів, враховується фізичне навантаження в залежності від вікової 

категорії учня, всі учні школи залучені до спортивно-масової роботи. Протягом року 

було проведено: місячник безпеки дорожнього руху 01. 09.2015 до 30.09.2015, в 

рамках якого проведена вікторина «Кращий знавець правил безпеки». 

Учні школи брали активну участь у районних предметних олімпіадах з усіх 

предметів  

Протягом року були проведені години спілкування: «Твоє «Я» (3 кл.), «Як 

навчаються діти в різних країнах» ( 3клас), «Чуйність і байдужість» (4 клас), «Заповіді 

людяності» (5 клас), «Паління – данина моді, звичка, хвороба» (6 клас), «Пізнай себе – і 

ти пізнаєш світ» (8-10 кл.), «Ще один крок у доросле життя» (10 клас). 

В грудні центром інформації шкільного самоврядування була випущена газета «За 

здоровий спосіб життя» та проведено зустрічі з лікарем амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини села Огульці Луценком О.В. 08.12.2015 на тему: «ВІЛ, СНІД – 

стосується кожного». 

Протягом тижня безпеки життєдіяльності (11-10504.2016) було проведено заходи 

до Всесвітнього дня здоров’я; спортивні змагання «Увага! Старт!», конкурс малюнків 
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«Екологія душі». Учні 6 класу здійснили оздоровчу поїздку до аквапарку «Джунглі», 

м.Харків (лютий). 

В рамках тижня книги (14-18.03.2016) проведено акції «Бережи книгу» та «Подаруй 

книгу другові».  

З 30.05.до 17.06.2016 на базі школи працював табір відпочинку «Сонечко», в якому 

діти відвідали Фельдман екопарк, парк імені Горького, Харківський історичний музей, 

здійснили екскурсію на залізничну станцію Люботин та одноденні походи околицями 

села Огульці. 

В рамках формування ціннісного ставлення до праці учні школи брали 

активну участь протягом осені у підтриманні належного вигляду шкільного парку та 

території біля пам’ятника Слави. В рамках тижня трудового навчання була проведена 

акція «Збережи шкільне майно». Для участі в районному конкурсі «Замість ялинки 

новорічний букет» кожен клас виготовляв новорічний букет, кращий було відправлено 

на виставку. Протягом грудня місяця працювала майстерня діда Мороза, де школярі 

виготовляли іграшки та святкові новорічні подарунки. До 8 березня діти підготували для 

мам вітальні листівки; до Дня Перемоги – листівки-привітання для ветеранів війни. 

Постійно діє книжкова майстерня «Айболить», де школярі «лікують» книги. Взимку 

учні школи виготовляли годівнички для птахів, а навесні – шпаківні. Діти провели акцію 

«Посади дерево» (квітень) та операцію «Шкільна клумба» (травень-червень). У таборі 

«Сонечко» протягом червня проходять виставки ляльок-оберегів з природного 

матеріалу, українських вінків, букетів здоров’я з лікарських рослин тощо. 

Протягом року проводилися класними керівниками години спілкування: 

«Професія моїх батьків» (2 клас); «Працьовита родина» (4 клас) та «Професії мого роду» 

(6 клас); «Як організувати себе» (5 клас); «Держава потребує професіоналів» (8-9 класи); 

«Вибір майбутньої професії» (10 клас).  

Учні 9-11 класів побували на профорієнтаційній виставці професій у м.Валки. 

Розвиток трудових навичок закладається також під час трудових десантів 

«Чиста Україна – чиста земля», акції «Посади сад», роботи в шкільній бібліотеці, 

екологічного двомісячника, при проведенні операцій «Допоможи братам меншим», 

«Шкільна клумба», «Чистодвір», «Моє село квітуче», проведені акції у початковій 

школі «Допоможи книзі». 

В рамках ціннісного ставлення до природи в учнів формується екологічна 

свідомість, почуття відповідальності за оточуючий світ, любов до навколишнього 

середовища. При проведені тижня біології та хімії (21-25.09.2015) було організовано 

виставки-конкурси «Щедрість рідної землі» та «Екологія і ми». 06.11.2015 для учнів 1-4 

класів було проведено свято осені «Осінь різнобарвна». Для учнів старших класів 

організовано фотовиставку «Осіннім сном навкруг все сповила природа – наша рідна 

ненька». Учні школи брали участь у конкурсі екологічних проектів та у виставці-

конкурсі «Замість ялинки новорічний букет». Для учнів 4 класу проведена 

інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» та «Осіннє поле чудес». Було здійснено екскурсію 

в природу «Віч-на-віч з природою» (2 клас), «Люби, дбай, оберігай» (3 клас), «В гостях у 

пані Флори» (6 клас), учні 8-9 класів оформили фотоальбом «Мальовнича моя Україна». 

В рамках двомісячника «За чисте довкілля» (квітень-травень 2016) оновлено 

шкільний парк, в якому висаджено 22 саджанці берез та лип, пройшла операція «Увага: 

первоцвіти», конкурс малюнків «Природа очима дітей» (1-4 класи). Учні школи брали 

участь у шкільному та районному конкурсах «Жива вода дельта». 
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Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується під час 

проведення традиційних шкільних свят, благодійних акцій, предметних тижнів, 

спільних виступів у сільському Будинку культури. Протягом вересня була 

організована акція «Подаруй бібліотеці книгу». Проведено свято до Дня Вчителя 

«Вчитель професія від Бога – всі інші від вчителя», до дня Збройних сил України - вечір 

« Як тобі служиться?» Проведено конкурс «Щедрість рідної землі», на якому були 

представлені проробки з природнього матеріалу, а кращі з них були відправлені на 

районний конкурс. Учні школи брали участь у районному конкурсі квіткових 

композицій та конкурсі «Малюнок на асфальті», присвячених Дню визволення 

Валківщини від німецько-фашистських загарбників . На осінніх канікулах учні 6 – 8 

класів відвідали – Харківський історичний музей та музей залізничного транспорту при 

Південній залізниці. Для учнів 1-5 класів було проведено свято Нового року «Новий рік 

крокує по планеті», а для учнів 6-11 класів святкова новорічна казка «Морозко» . В 

рамках предметних тижнів початкових класів та української мови було проведено годин 

спілкування: «Книга – морська глибина» (3 клас); «Любов’ю дорожити вмійте» (10 

клас); «Україна моя вишивана» (8-9 клас); «Рідна мова солов’їна» (6 клас); «Планета 

чарівних казок» (1 клас); конкурс читців «Влучне слово» (4 клас), «Поетична осінь» (2 

клас). 15.02.2016 проведено День Святого Валентина. 04.03.2016 був проведений 

святковий вечір «Спасибі, мама», 13.05.2016 проведено свято до Дня Матері «Любов 

сердець своїх маленьких даю тобі, кохана ненько!», 21.05.2016 – традиційна зустріч 

випускників ювілейних років «Місце зустрічі змінити не можна», 27.05.2016 –лінійка 

«Прощавай дитинство!», присвячена останньому дзвонику, 27.05.2016 – концерт учнів 4 

класу «Прощавай, початкова школо!», 28.05.2016 – свято вручення атестатів 

випускникам 11 класу, 10.06.2016 – свято вручення свідоцтв випускникам 9 класу, 

17.06.2016 – святкова розважальна програма «Ми гарно разом відпочили!».  

В шкільному житті активну участь беруть батьки школярів, які є учасниками 

шкільних заходів, спонсорами, але хотілося б, щоб ця участь була більш масовою, 

ширшою. В новому навчальному році планується якомога більше залучати батьків до 

виховного процесу в школі, надавати більш широкого спектру дій учнівському 

самоврядуванню, сприяти тісній співпраці учнів та класним керівникам, а також класним 

керівниками і батькам щодо єдиних вимог до підходів у навчанні та вихованні.  

Виховна робота на наступний навчальний рік буде плануватися згідно 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України в тісній співпраці вчителів, батьків та учнів школи при підтримці 

органів місцевого самоврядування» Концепції національно-патріотичного 

виховання. Пріоритетні напрямки щодо організації виховної роботи на наступний 

навчальний рік визначатимуться відповідно виховної теми школи. 

5.6. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 

навчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування. 

На зміцнення матеріально-технічної бази закладу були залучені такі кошти: 
№ Види робіт Джерело надходження Вартість 

1. Заміна вікон на енергозберігаючі 
Благодійний фонд 

 «З добром до людей» 
300000грн. 

2. Фарба для ремонтних робіт ТОВ «Огульчанське-Плюс» 15000 грн. 

3. Ремонт класних кімнат, ремонт вікон батьки учнів 36800 грн. 

4. Перевірка опору ізоляції. батьки учнів 800 грн. 

5. Заміна шпалер у 2 кабінетах батьки учнів 3200 грн. 

6. Повірка вогнегасників, газових приладів бюджетні кошти 3000 грн. 
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 ВСЬОГО  358800грн. 

1. Харчування учнів Огульцівська сільська рада 24265грн. 

2. Паливно-мастильні матеріали Огульцівська сільська рада 20000грн. 

7. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановок.  
Педагогічний процес здійснювали 16 учителів: вищу категорію мають 5чол. 

(32%), 7колег(44%)  - І категорію, 1(6%) чол. має ІІ категорію і 3 чол. (18%) – 

спеціалісти. Працювали: 1 учитель-методист (Котляр Р.П.) і 4 із званням «Старший 

учитель» (Омеляненко Т.М., Чечуйко В.Н., Пономарьова О.В., Янковська Н.Т.). 

Всі навчальні предмети викладаються спеціалістами відповідно до фаху за 

дипломом. Майже всі викладачі пройшли відповідну підготовку на спецкурсах в 

КВНЗ «ХАНО». Заплановано пройти спецкурси з креслення (Янковська Н.Т.), з 

трудового навчання та астрономії (Маршала А.Є.), з економіки (Чечуйко В.Н.), з 

екології та природознавства (Полежаєва Р.І.). 

8. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників. Дотримання вимог охорони дитинства. Надання 

соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.   
Робота щодо соціального захисту здійснюється на виконання наказу по школі 

від 27.08.2015 №74 «Про діяльність педагогічного колективу щодо здійснення 

соціального захисту дитини та охорони дитинства». Наказом від 27.08.2015 №73 

Полежаєву Р.І., заступника директора з виховної роботи, призначено громадським 

інспектором з охорони дитинства. Створено соціальний паспорт школи, в якому 

зібрано матеріали щодо дітей всіх пільгових категорій. На кінець навчального року в 

школі навчались: 

- Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 0 

- Діти-інваліди – 1 

- Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0 

- Діти з багатодітних сімей – 13 

- Діти з малозабезпечених сімей – 0 

- Діти, які перебувають на диспансерному обліку – 22 

- Діти які виховуються у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах-0 

- Діти групи ризику – 0 

Класні керівники, громадський інспектор з охорони дитинства тримають на 

постійному контролі відвідування та рівень навчальних досягнень дітей. Ці діти є 

членами гуртків, залучаються до позакласних заходів, до участі у шкільних вечорах, 

святах. 

9. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

учнів і педагогічних працівників.  

З метою організації харчування в школі працює їдальня. Всі учні та працівники 

закладу мають можливість одержувати гаряче харчування. Учні 1-4 класів 

одержували безкоштовні обіди, а учні 5-11 класів – за здешевленими цінами. Овочі 

були заготовлені батьками. 

Медичне обслуговування здійснюється працівниками Огульцівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Всі учні пройшли поглиблений 

медичний огляд. Відповідно до медичних карт в класних журналах оформлені 
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листки здоров’я. За підсумками медогляду маємо 2 учні, що звільнені від занять по 

фізкультурі; 48 учнів мають підготовчу групу, 41учень віднесені до основної групи. 

Всі працівники школи пройшли медогляд та були здані всі аналізи в 

санепідемстанцію. Всі 27 чоловік пройшли гігієнічне навчання в СЕС.  

10. Дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних 

норм.  

Санітарно-гігієнічні норми в школі, в основному, виконуються. Тепловий 

режим взимку відповідав санітарним вимогам.  

Діяльність колективу школи спрямована на виконання наказів по школі 

від 27.08.2015 №77 «Про розподіл обов’язків посадових осіб в питанні роботи з 

охорони праці у школі на 2015/2016 навчальний рік», від 27.08.2015 №76 « Про 

призначення відповідальних за протипожежний стан та електробезпеку в підрозділах 

закладу». 

Щоквартально з працівниками школи проводяться інструктажі по правилам 

пожежної безпеки під підпис у спеціальному журналі. З учнями згідно навчального 

плану проводяться заняття з основ здоров’я. Класні керівники проводять заняття з 

учнями з правил пожежної безпеки. В школі обладнаний куточок на протипожежну 

тематику. В закладі є 13 вогнегасників (100%). Зроблено повірку вогнегасників, 

проведено випробовування електромережі, блискавкозахисту на опір ізоляції.  

Але закінчився строк дії обробки дерев’яних конструкцій горища 

вогнезахисним розчином. Серед проблемних завдань також ремонт автоматичної 

пожежної сигналізації; заключення договору на обслуговування блискавкозахисту 

(але на це потрібні кошти). 

11. Стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх 

відпочинку та оздоровлення.  

З ініціативи ради учнівського самоврядування в школі проводиться конкурс 

«Кращий клас року», згідно якого враховуються як навчальні так і виховні 

досягнення учнів класу. Переможцем цього змагання стали учні 

6 класу, класний керівник Маршала А.Є., за що вони нагороджуються грошовою 

премією.  

Традиційно за підсумками участі в предметних олімпіадах учні-переможці 

нагороджуються цінними подарунками – книгами.  

Відпочинок та оздоровлення дітей організовано відповідно до наказу по школі 

від 26.04.2016 №43 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і 

підлітків у 2016 році». В таборі з денним перебуванням «Сонечко» оздоровлено 50 

дітей. Для оздоровлення в пришкільному таборі залучено 12643грн., з них: 

бюджетних (сільської ради) – 6300 грн., батьківських – 5682 грн., спонсорських – 

661 грн.. Вартість харчування на день становила 18,53 грн. 

12. Дотримання правил порядку неповнолітніми та вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.  
Дана робота організована на виконання наказу по школі від 31.08.2015 №81 

«Про організацію роботи з профілактики правопорушень» та Комплексної програми 

профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки. Створена і 

працює рада профілактики правопорушень.  

Класними керівниками проводилися бесіди та години спілкування з правової 

тематики. Знання з основ права учні одержували також на уроках правознавства.  
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Особливу увагу у вирішенні сучасних проблем при плануванні шкільної виховної 

роботи приділялося профілактиці правопорушень, попередженню бродяжництва, 

безпритульності та бездоглядності дітей. В школі продовжує свою роботу Рада з 

профілактики правопорушень. На даний час в закладі немає дітей, що стоять на обліку.  

Щорічно з 1 вересня розробляється план спільних заходів з позашкільними 

установами, який включає в себе профілактику правопорушень та пропагує здоровий 

спосіб життя серед учнів.  

Була проведена зустріч з Левчуком Р.В, лейтенантом міліції ГКМСД РВ ГУ МВС 

України Валківського району Харківської області; 26.11.2014 проведено круглий стіл 

«Шкідливість тютюнопаління, алкоголю і наркотиків»; 17.12.2014- бесіду «Вплив кола 

спілкування на поведінку дитини; 04.02.2015 бесіда «Мікроклімат сім’ї та його прояв у 

спілкуванні з однолітками; 18.05.2015 бесіда «Запобігання прояву негативних явищ 

серед учнів під час відпочинку. 23.04.2015 відбулася зустріч з Лихоман Л.Д., 

опероуповноваженою КМСД Валківського РВ ГУ МВС України Харківській області, 

капітан міліції на тему: «Профілактики попередження адміністративних та кримінальних 

правопорушень». На початку навчального року в рамках місячника безпеки дорожнього 

руху 16.09.2014 відбулася зустріч з інспектором Валківського ДАІ.  

Проводилася тісна співпраця з районним центром соціальних служб в сім’ї дітей та 

молоді: 01.09 – 12.09 здійснено рейди в багатодітні сім’ї; в березні проведено 

профорієнтаційну роботу з учнями 9-11класів; 23.10.14 бесіда «Запобігання насильства в 

сім’ї», 08.12.2014 «Соціально незахищені діти; 28.01.2014 «Вікові особливості 

школярів». 11.02.2015 відбулася зустріч з Веселовою Н.В. на тему «Відносини дітей з 

батьками та однолітками» . 

Проведено зустрічі з представниками служби у справах дітей: 26.09.2014 «Правова 

відповідальність дітей та їх батьків; 14.11.2014 бесіди з «Попередження шкідливих 

звичок та пропаганди здорового способу життя» 22.05.2015 бесіда щодо правової 

відповідальності неповнолітніх.  

В рамках профілактичної роботи з усіма неповнолітніми протягом року тісно 

співпрацює Луценко В.О, лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

села Огульці, який проводить бесіди та засідання круглих столів: 13.10.2014 

«Профілактика сезонних інфекційних захворювань; 08.12.2014 «ВІЛ-СНІД – це 

стосується кожного», «Ми обираємо здоров’я» 19.03.2015; 21.05.2015 «Пам’ятай про 

своє здоров’я весь час». Також проводилися 17.11.2014 практичні заняття по 

відпрацюванню практичних навичок долікарської само-, взаємодопомоги в 

екстремальних ситуаціях.  

13. Проведення заходів щодо запобігання та профілактики дитячого 

травматизму. 

Робота з даного питання здійснювалась на виконання наказу по школі від 

02.09.2015 №92 «Про організацію роботи по застереженню дитячого травматизму». 

Класними керівниками проводиться цикл бесід щодо попередження дитячого 

травматизму. Предмет основи здоров’я викладає учитель вищої категорії, із званням 

«Старший вчитель» Пономарьова О.В. Уроки проводить як традиційні так і 

інтерактивні.  

В школі закуплено всі нові журнали реєстрації різних видів інструктажів. 

Згідно вимог проводяться всі інструктажі як з учнями, так і з працівниками.  

За 2015/2016 навчальний рік сталося три випадки травматизму (в побуті) серед 

дітей.  
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14. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального 

закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими 

організаціями. 

В закладі діє рада школи та батьківський комітет. На їх засіданнях 

розглядаються актуальні питання навчально-виховного процесу, зокрема 

погодження Робочого навчального плану, плану роботи школи, нагородження учнів 

та випускників.  

Школа співпрацює з ветеранською організацією села в напрямку 

патріотичного виховання школярів, шефської роботи. Учні, учителі беруть активну 

участь у заходах Будинку культури села. 

 15. Дисциплінарна практика та аналіз звернення громадян з питань 

діяльності навчального закладу. 

Графік роботи всіх працівників школи знаходиться на контролі кожного дня. 

Заступником директора з навчально-виховної роботи контролюється подача всіх 

необхідних інформацій педпрацівниками.  

Діяльність адміністрації щодо виконання закону України «Про звернення 

громадян» була організована відповідно до наказу по школі від 27.01.2016 №14 «Про 

стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2015 року та завдання на 2016 

рік», в якому затверджено Графік прийому громадян директором та його 

заступниками. 

Оформлено Журнал обліку особистого прийому громадян, Журнал реєстрації 

звернень громадян, які проводяться згідно Класифікатора. Але за І півріччя 2016 

року звернень, зауважень та скарг до закладу не було.  

Радою навчального закладу, батьківським комітетом, батьками, шкільною 

дитячою організацією зауважень та пропозицій директору школи не надавалось.  

Директор школи є депутатом Огульцівської сільської ради, де звітує також про 

свою діяльність та роботу закладу.  

 

 

Директор школи       Т.М. Омеляненко 


