ЗВІТ
директора
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №81
перед педагогічним, учнівським та батьківським колективами та перед громадськістю за
2016-2017 навчальний рік
ВСТУП
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про
затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним
колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній
навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою
діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та
громадськості.
Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну
програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних
документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою,
на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу,
створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників,
впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.
Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови
для виконанням робочого навчального плану 2016-2017 навчального року, річного плану
роботи школи та Програми розвитку школи до 2020 року.
Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2016-2017 навчальному році:




створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян
на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів.
вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та
ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:
1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження
інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників
навчально-виховного процесу.
5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.
7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до
управління його діяльністю.
8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
9. Робота у мікрорайоні школи.
10. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

1. Кадрове забезпечення.
У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками ЗОШ № 81 була забезпечена на 95,2
% (вакансія-0,5 ст. соціальний-педагог). Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової
освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп’ютером.
Оргтехнікою забезпечені адміністрація школи, педагог-організатор, бібліотека, фахівець з
охорони праці, практичний психолог. В наявності 1 комп’ютерний клас, 5 мультимедійних
проектора. Всі навчальні кабінети школи в цьому році забезпечені комп’ютерами.
По якісному складу педагогічних працівників наша школа має 16 вчителів вищої
кваліфікаційної категорії, 3 вчителів першої категорії, 5 вчителя другої категорії та 5 спеціаліста,
вищу освіту мають 27 вчителів. Звання «Вчитель-методист» - 3 вчителя, «Старший учитель» 8 вчителів
2. Методична робота. У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на
діагностичній основі. У 2016-2017н.р. педагогічний колектив школи продовжував працювати над
методичною темою «Розвиток життєвих компетентностей» (4 рік).
Робота педколективу з питання розвитку життєвих компетентностей учнів,
формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О.
Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розвиток
пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову
роботу. Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування
ключових компетентностей школярів. Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та
результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня.
Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих
та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Педагоги школи є активними
учасниками ярмарки педтехнологій. Так в 2016-2017 н.р.
-Участь в проекті «Вчимося жити разом»: Ісаєва І.М., вчитель образотворчого мистецтва,
основ здоров’я, Семеновська Л.І., вчитель початкових класів, класовод 2-А класу; Мишакіна І.Д.,
вчитель біології, класний керівник 10-А класу, виконували програму Проекту.
-Ісаєва І.М., вчитель образотворчого мистецтва, Зарецька І.В., вчитель фізичної культури,
брали участь у тренінгу з національно-патріотичного виховання за програмою «З Україною
в серці!», який проходив 29-31 березня 2017 року на тему «Школа сили і честі юного
українця: національно-патріотичне виховання засобами Хортингу» та отримали сертифікати.
-Ісаєва І.М., вчитель образотворчого мистецтва, брала участь у міських проектах «Міські
методичні навчання» в модулі «Здоров’язберігаючий модуль. Майстер-класи для вчителів
основ здоров’я. Формування життєвих компетентностей учнів як основа для успішної
реалізації змісту Держстандарту», в модулі «Мистецький модуль» «Методичний вернісаж
майстер-класів для вчителів художньо-естетичних дисциплін» - 2 сертифікати.
-Гузенкова О.А., вчитель історії, брала участь у міському проекті «Міські методичні
навчання» в суспільно-гуманітарному модулі «Запорізький історичний клуб» та отримала
сертифікат.
-Цопа Д.К., заступник директора з НВР, брала участь у міському проекті «Міські методичні
навчання», де була слухачем міського проекту «Управлінська сотня кадрового резерву» та
отримала сертифікат; участь в обласному семінарі «Про підготовку до оцінювання
навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності».
-Цопа Д.К., вчитель англійської мови, брала участь у зимовій сесії Інтерактивної школи
творчого вчителя з теми «Англійська мова. Шляхи ефективної підготовки до ДПА/ЗНО 2017
з іноземних мов», «Англійська мова. 4 клас. Зимові свята на уроках англійської мови.
Молодша школа (на базі підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Павліченко О.М. «Англійська
мова. 4 клас. STARTUP!» для ЗНЗ)»; «Thematic Learning & Close-up» Linguist LTD webinar
series from the National Geographic Learning, де отримала сертифікати.
-Скиртач-Кукіна О.Є., заступник директора з НВР, вчитель початкових класів, вчитель класу
ІПК, взяла участь у семінарі щодо розвитку інклюзивної освіти, який проходи в на базі
загальноосвітньої школи №3 на тему «Організація інклюзивного навчання в закладах
освіти».
-Костиль С.В., вчитель початкових класів та Ісаєва І.М., вчитель образотворчого мистецтва,
брали участь в обласній виставці «Освіта Запорізького краю - 2017», де Світлана Василівна

представила свою роботу на тему «Формування творчої особистості учнів (вихованців) у
навчальних закладах» та була відмічена як дипломант обласної виставки, а Ірина
Миколаївна була учасником.
-Маркова Н.В., практичний психолог школи, брала участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі
«Простір психолога» на базі Класичного Приватного Університету - 27 квітня 2017 року,
сертифікат; міжнародна науково-практична конференція «Психологія травми: дискусійні
питання психологічної допомоги» - 20-21 квітня 2017 року, сертифікат; пройшла авторський
курс «Використання асоціативних метафоричних карт в психологічному консультуванні» 04 лютого 2017 року, сертифікат.
-Гришко Т.М., провідний бібліотекар школи, брала участь у районному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» де посіла ІІІ місце.
-Матюха К.С., вчитель англійської мови, буде присутня на Першому Всеукраїнському
Форумі «Асоціація молодих освітян» 08-09 червня 2017 року
На високому рівні пройшов районий етап конкурсу «Учитель року 2017» в номінації
«Класний керівник року». Гаркуша Т.П., класний керівник 8-А класу, посіла ІІІ місце.
Школа брала участь у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017». На цій
виставці були представлені роботи вчителів, які у 2015/2016 навчальному році посіли призові
місця на VII Міській виставці педагогічних технологій – Приходько Л.О., вчитель фізичної
культури, з темою «Сутність впровадження здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій
на уроках фізичної культури» та Ісаєва І.М., вчитель образотворчого мистецтва, «Виховання
компетентної особистості творчими засобами та шляхом впровадження ІКТ». Вчителі були
нагороджені сертифікатами, колектив школи отримав Диплом за «Вагомий внесок у розвиток
освіти Запорізького краю», я как директор школи отримала Диплом за «Презентацію
перспективного досвіду на міжнародному рівні».
3. Навчальна діяльність учнів. Велика увага в школі приділяється охопленню дітей навчанням.
Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років.
Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11 класах сформований
технологічний профіль навчання. Протягом навчального року у Запорізької загальноосвітній
школі I-IIIст. навчався 310 учнів. 17 учнів отримали атестати про загальну середню освіту,
15 учнів – свідоцтво про отримання спеціальності на базі ЗНВК № 82. Свідоцтво про базову
загальну середню освіту з відзнакою отримали 2 учня. У 2016-2017 н.р. у школі продовжують
навчання клас інтенсивно-педагогічної корекції ( 4-б) Результати чотирьох років навчання
показали певні результати роботи з такими дітьми: з 10 учнів 6 учнів переведено до
загальноосвітнього класу.
Учні школи активні учасники предметних олімпіад: Щорічно, в жовтні місяці у школі
проводиться шкільний етап олімпіад з базових предметів. В шкільному етапі конкурсу
приймають участь обдаровані та здібні учні школи:
Списки учнів-переможців ІІ (районного/міського) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017 навчальному році

№

Предмет

1.

Українська мова
та література

2.

Астрономія

3.

Біологія

4.

Хімія

5.
6.

П.І. учня

Керівник команди

Місце

Півень Аліна, 9-А
Мурцхваладзе Олександра, 10-А

Данилюк О.Г.

IV
IV

Данилюк Аліна, 11-А

Зінченко В.М.

ІІІ

Півень Альона, 9-А
Мурцхваладзе Олександра, 10-А
Мурцхваладзе Олександра, 10-А

Мишакіна І.Д.
Гаркуша Т.П.

ІІ
IV
V

Інформатика

Гаврилов Дмитро, 11-А

Солтіс В.О.

IV

Англійська мова

Семенов Кирило, 10-А

Цопа Д.К.

IV

7.

Фізика

8.

Географія

9.

Історія

10.

Німецька мова

11.

Математика

12.

Екологія

13.

Трудове навчання
(тех.праця)
Трудове навчання
(обслуг.праця)
Основи економіки

14.
15.

Ісаєва Олександра, 7-А
Соловйов Максим, 11-А
Півень Альона, 9-А
Сьомчина Мілєна, 10-А
Півень Аліна, 9-А
Фоміна Ангеліна, 8-А
Сьомчина Мілєна, 10-А
Півень Альона, 9-А
Сьомчина Мілєна, 10-А
Ісаєва Олександра, 7-А
Мурцхваладзе Олександра, 10-А
Соловйов Максим, 11-А

Зінченко В.М.
Мишакіна І.Д.
Гузенкова О.А.
Добришина С.Г.
Кітченко М.М.
Мишакіна І.Д.

ІІ
IV
ІІІ
IV
ІІ
V
VІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
VІІ

Зінченко В.М.
Побережна Олександра, 9-А

Гаркуша Т.П.

ІІІ

Глазун Марія, 11-А
Гаврилов Дмитро, 11-А
Данилюк Аліна, 11-А
Рукобратський Сергій, 11-А
Фоміна Ангеліна, 8-А
Кошман Андрій, 11-А
Глазун Марія, 11-А
Соловйов Максим, 11-А

Кітченко М.М.

ІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
IV
IV
IV

16.

Педагогіка і
психологія

Маркова Н.В.

17.

Креслення

18.

Російська мова і
література

Мурцхваладзе Олександра, 10-А
Сьомчина Мілєна, 10-А

Котькорло Л.І.

ІІІ
ІІІ

19.

Юні знавці Біблії

Ісаєва І.М.

20.

Інформаційні
технології

Лола Софія, 9-А
Кирокосян Вікторія, 10-А
Сафонова Анастасія, 9-А
Корецька Поліна, 9-А
Бельбяков Веніамін, 11-А

Солтіс В.О.

ІІ
ІІ
ІІІ
IV
IV

21.

Основи
правознавства

Соловйов Максим, 11-А

Іщенко Л.К.

V

22.

Фізична культура

Глазун Марія, 11-А

Зарецька І.В.

Х

Зінченко В.М.

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної діяльності. Пріоритетними
питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості,
сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися
загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу
Заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа показали активність та непогані результати:
крім предметних олімпіад, учні нашої школи брали активну участь в інтерактивних конкурсах.
В міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» брали участь 20 учнів. Відмінний
результат: 15 учнів.
В міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь 40 учнів. Відмінний
результат –20 учнів, добрий-15.
В міжнародну конкурсі з англійської мови «Гринвіч» брали участь 14 учнів. Золотий
сертифікат: 3 учня, 6-серебряний.
У всеукраїнському конкурсі «Геліантус» брали участь 13 учнів.

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» брали участь 86 учнів.
В районних змаганнях з фізичної культури «Перші кроки» брали участь 9 учнів 4-А класу,
які посіли І місце.
В районних змаганнях з фізичної культури «Олімпійське лелеченя» брали участь 12 учнів
школи, які посіли ІІІ місце.
Міський турнір «Забий свій гол», від Запорізького футбольного клубу «Металург», збірна
команда 2-3 класів посіла II місце.
Серед спортивних досягнень були результати серед середньої та старшої школи з
настільного тенісу Очеретяної Валерії, 10-А, Калашніка Якова, 9-А, Корецького Едуарда, 11-А, які
посіли ІІІ місце.
В обласному конкурсі-виставці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай
і люби свій край» Ісаєва Олександра, 7-А, посіла ІІІ місце (керівник Гаркуша Т.П.), Данилюк
Дар’я, 7-А, посіла ІІІ місце (керівник Зінченко В.М.), Чувило Михайло, 6-А, посів ІІІ місце
(керівник Ісаєва І.М.).
В обласному фестивалі писанок «Писанковий рай» Ісаєва Олександра, 7-А клас, посіла ІІІ
місце (керівник Ісаєва І.М.).
В районному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних у 2017 році брали
участь 6 учнів, які посіли ІІ місце.
В районному етапі XV Обласного конкурсу з пропаганди та розповсюдження здорового
способу життя «Обери життя - 2017» брали участь 8 учнів.
Участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Сокіл-Джура» (ІІІ місце);
5. Співпраця з батьками.
Як директор школи, я очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію школи, беру активну
участь у роботі Ради школи, сприяю активізації батьківського комітету школи. Протягом 20162017 навчального року представники ради школи залучалися до роботи педагогічної ради школи,
брали участь в атестації педагогічних працівників, представники батьківської громадськості є
активними учасниками загальношкільних свят, виховних заходів.
Створено загальношкільний батьківський комітет, розроблено і затверджено Положення. Велика
подяка батькам за небайдужість та порозуміння. Без вашої підтримки школа не змогла досягти
певних результатів.
6.Дотримання вимог охорони дитинства, технікибезпеки, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм; стан дитячого травматизму.
Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики
травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності
педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону
праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм
улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчальновиховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з
цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи. Створено
службу з охорони праці. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного
інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами,
спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має
необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи
розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження
травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан
травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна
робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За минулий
навчальний рік було 2 випадка травматизму. В школі розроблено низку заходів щодо
попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.
6.Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжитіпрофілактичні заходи щодо
попередження правопорушень і з їх боку
В школі постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики правопорушень,
злочинності, бездоглядності. Заклад співпрацює з районними службами. На початку навчального
року створено Раду з профілактики правопорушень, затверджений план роботи на навчальний рік,
яка систематично співпрацює з класними керівниками, відслідковує результати роботи з учнями,

які перебувають на обліку, координує зусилля педагогічного колективу з запобігання
правопорушенням. Засідання Ради відбувається один раз на місяць куди запрошуються учні для
профілактичних бесід, адміністративних бесід разом з батьками. Заслуховуються доповіді класних
керівників щодо поліпшення роботи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді в
класних колективах.
На кінець навчального року до кримінальної відповідальності жодного з учнів не було
притягнуто. На внутришкільному обліку знаходились 2 учні школи (Корсаков В. 11 А кл., Потіпух
І., 7 Акл.) – таких, що не систематично відвідують школу, а також порушують Єдині правила
поведінки для учнів.
Протягом року проводилися рейди старшим черговим вчителем, під час яких виявлялися
учні, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважної причини. За
наслідками рейдів організовувалася індивідуальна робота з учнями та їх батьками.
За
результатами аналізу можна зробити висновок, що в роботі з попередження правопорушень ще
існують недоліки. Це стосується, насамперед, залучення дітей до шкільної діяльності,
недопущення пропусків занять учнями без поважної причини, активізації співпраці з
представниками ВКМСН, ССД та лікарів.
8.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.
Робота з даного напрямку протягом року в цілому забезпечувала соціальний захист учнів
пільгових катего У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом
навчального року шкільним психологом, батьківськими комітетами, класними керівниками було
проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей пільгових категорій.
Заступником директора з НВР Іщенко Л.К., класними керівниками підтримується постійний
контроль за забезпеченням правового та соціального захисту дітей незахищених категорій.
Діти пільгових категорій ( учнів школи) відвідували спортивні секції, гуртки. Вони
активно беруть участь в позашкільних заходах.
Влітку 2017 року організоване оздоровлення в дитячих оздоровчих центрах в м. Бердянськ,
Приморськ та пгт. Кириллівка, за рахунок фінансування міста.
9.Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних
працівників;
В 2016-2017 навчальному році значну увагу приділялось питанню організації харчування. В 20162017 навчальному році питання харчування розглядалось на педагогічній раді, на засіданні Ради
школи, нарадах при директорові, батьківських зборах; видано накази щодо організації харчування
учнів на новий навчальний рік.
Щорічно питання харчування учнів школи стоїть на контролі адміністрації: два рази на добу
(сніданок та обід) особисто заступником директора з НВР Скиртач-Кукіною О.Є. контролюється
харчування в їдальні. Два рази на рік це питання розглядається на педагогічній раді (серпень,
січень), тричі – на робочих нарадах. Щорічно питання організації харчування учнів школи
висвітлюється в довідках по школі. Щоденно проводиться контроль якості харчування учнів
школи з занесенням даних у відповідні журнали медичною сестрою Кондрацькою Л.І..
В ЗОШ № 81 дотримуються вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і
норм при організації харчування учнів. Постійно проводяться відповідні бесіди, інструктажі та
розглядаються ці питання на батьківських зборах. Також дотримуються чинних вимог до якості
харчування. Щоденне меню відповідає затвердженому двотижневому меню. Дотримуються
діючих норм харчування. За якістю харчування спостерігає комісія громадського контролю. Дані
заносяться у відповідний журнал.
Матеріально-технічний стан шкільного буфету задовільний. Проведено поточний ремонт
приміщення. Буфет забезпечено холодною і гарячою водою, проведено частковий ремонт
електричного, технологічного
обладнання. За кошти бюджету придбано холодильник.
Адміністрацією школи були подані до «ДСТУ» пропозиції щодо поліпшення та заміни
технологічного та холодильного обладнань, але
ці пропозиції на даний час
реалізовані
частково, не зроблено капітального ремонту.
Також постійно стоїть на контролі питання медичного обслуговування учнів та працівників
школи, стан їх фізичного здоров’я. В 2016-2017 навчальному році з метою збереження та
покращення здоров’я учнів та працівників школи було видано ряд наказів, що регламентують
терміни проходження медичних оглядів, графік щеплень та розподіл на групи здоров’я. Згідно з
наказами та графіком проходження медичних оглядів всі працівники школи пройшли обстеження

та мають допуски до роботи. Медичний кабінет школи обладнаний на 90 %. Комплексний план
заходів щодо стабілізації захворюваності, збереження здоров'я учнів, підвищенню умов в школі на
2016-2017 н.р. та план заходів щодо покращення санітарно - гігієнічних умов в школі на 2016 рік
виконано неповністю. На контролі залишається питання заміни меблів в класах та забезпечення
меблями трьох ростових груп. В цьому році замінено 45 парт в початковій школі та 15 парт в
основній, цю роботу планується продовжити в 2017- 2018 навчальному році.
10.Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх
відпочинку та оздоровлення;
Щорічно в школі проводиться підведення підсумків роботи з обдарованою молоддю за рік на
святковому заході «Зірковий Олімп», де вручаються цінні подарунки та грошові премії
обдарованим учням. Протягом навчального року проводились урочисті лінійки, де нагороджували
переможців шкільних конкурсів, районних та обласних змагань та конкурсів. Переможці
отримували грамоти, дипломи, подяки, сертифікати.
Результативність роботи педагогічного колективу трималась на постійному контролі.
Стимулювання результативності роботи педагогічних працівників проводилось як матеріально (у
вигляді доплат), так і морально (подяки з занесенням до трудових книжок, грамоти (шкільного,
районного та обласного рівнів). 25 вчителів школи були відзначені грамотами та подяками на
святковому заході «Зірковий Олімп».
В 2016 – 2017 навчальному році школа надала можливість батькам організувати відпочинок та
оздоровлення дітей через безкоштовні пільгові путівки в дитячі оздоровчі заклади на Азовському
морі.
11. Фінансово-господарськадіяльність.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 1895 р. Але не зважаючи на великий вік та зношеність,
адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріальнотехнічної бази, підтриманню її у робочому стані. Для ремонту школи використовуються усі
можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти. Я як директор щколи тісно
співпрацюю з депутатами міскої ради, з радою директорів менонітського центру.В 2016-2017 н.р.
зроблено капітальний ремонт шкільних приміщень, допоміжних приміщень, даху підвального
приміщення;
10 кабінетів комп’ютeрами, 10 комп’ютерів для комп’ютерного класу, 4
мультимедійній проектора , ноутбук, моторизований екран, 3 комплекти учнівських меблів для
початкової школи та старшої школи. Замінені 19 вікон у старій будівлі школи за рахунок коштів
депутатського фонду та Мінонітського благодійного фонду, 8 вікон за рахунок міського бюджету,
замінені вхідні двері до навчального закладу, придбані телевізор для кабінету хіміі та біології. Вся
інформація про надходження та витрати коштів на сайті щколи.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ в 2016 році

Придбання матеріалів ,обладнання та інвентарю
ЗНЗ
LED лампи
спортінвентар
спортінвентар
парти та стільці(деп.
столи учн.
БФП(деп.
мікроф,радіосист.(деп.
Усього

81
460,8
6663,24
20533,92
30000
44922
22000
5000
129580
Придбання основних засобів в в 2016 році

ЗНЗ
ноутбук(депут.)

81
35000

проектор(деп.)
Бюджет розвитку
холодильник
Усього

25218,9
9000
69218,9
Послуги в 2016 році.

ЗНЗ
обрізка дерев
заземл.пристр.

81
2800
617,82

промивка систем опал.
сан.епід.послуги
вивезення листя

6000
148
1821,3

встановл.засобів обліку
теплової енергії

118550

поточний ремонт заміна
труб теплопостачання
Депутатські кошти
заміна мет.дверей
Усього

49998
30089
210024,1

12. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та відповідальність за збереження
документів зі звернення громадян покладається на директора школи.
Директор школи здійснює прийом громадян два рази на тиждень у понеділок з 10.00 до 12.00,
години прийому вказані на табличці дверей кабінету директора школи, на інформаційному стенді
у холі школи та на сайті навчального закладу.
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюю я особисто.
Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: доводиться до відома
громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні місяці.
Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян.
Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора школи
перед колективом та громадськістю.
Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення
громадян». Графік прийому доведено до відома громадян.

