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Примірне положення про звітування 

керівника ЗНЗ (наказ МОН України від 

23.03.2005 р. № 178):

1. Реалізація концепції розвитку навчального закладу.

2. Інноваційні підходи до управлінської діяльності.

3. Персональний рівень керівника у підвищенні рівня 

навчально-виховного процесу.

4. Роль керівника навчального закладу у професійному 

розвитку, підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.

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

та педагогічних працівників.

6. Роль керівника у зміцненні навчально-матеріальної бази.

7. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального 

закладу.



Місія навчального закладу

 Забезпечення сприятливих умов 

розвитку для всіх учнів;

 Підтримка особистості учня в різних 

життєвих обставинах;

 Забезпечення психологічно 

комфортних умов для всіх учнів.



Проведення адаптаційних 

занять ( Мазник М.В. та 

Кукляк І.П.)



Інноваційні підходи до 

управлінської діяльності 

керівника



Проведення уроків



Діяльність  учнівського 

самоврядування



Рада школи:

 Питання, які розглядаються: про вибір предметів 

варіативної частини навчального плану, про 

затвердження претендентів на нагородження 

медалями, про вручення свідоцтв з відзнакою, 

розгляд атестаційних матеріалів учителів і т.д.



Співпраця 

з міською бібліотекою 

ім. Лесі Українки



Співпраця з ЛЕНЦ



Різні соціальні категорії дітей, 

які навчаються у школі

 Діти без батьківського піклування  – 2

 Діти сироти - 1

 Діти з багатодітних сімей – 60

 Діти з інвалідністю – 14

 Діти з малозабезпечених сімей – 0

 Діти з особливими освітніми потребами – 6 

 Діти з сімей, переселених зі Сходу – 2



Моніторингові 

дослідження (ПКР)

 ПКР проводяться 2 рази на рік ( у кінці І і ІІ 

семестру) з базових предметів 

гуманітарного і природничого циклів;

 Після проведення ПКР аналізуються типові 

помилки, які допускають учні, визначається 

матеріал, який засвоєний найкраще; 

планується робота над помилками, з метою 

недопущення їх у майбутньому.



Виховні та позакласні заходи



Гурткова робота

 “Молодь на роздоріжжі” – Шкоропаняк М.В

 Гурток національно-патріотичного 

виховання – Щепан Є.В.

 Шаховий гурток – Щепан Є.В.

 “Веселі нотки” – Чернецький В.Г.

 “Юні поліглоти” – Купець С.З.





Стан розвитку учнівського 

самоврядування

 Проведення акцій милосердя;

 Проведення виховних заходів.



Збереження та зміцнення 

здоров’я школярів

 Участь у спортивних змаганнях з різних видів 

спорту . Призові місця у змаганнях з волейболу та 

шахів. 



Організація харчування учнів

 У 2021-2022 н.р. харчувалося безкоштовно:

- Учні 1-4 кл. – 140 учнів по 22,60 грн.

- Діти, позбавлені батьківського піклування та сироти 

– 3 учнів по 22,60 грн.

- Діти, батьки яких є учасниками АТО - 10 учнів по 

22,60 грн.

- Діти з багадодітних сімей – 60 учнів по 22,60 грн.

- Діти з сімей, які були переселені зі Сходу - 2 учнів 

по 22,60 грн. 

- Діти з особливими освітніми потребами – 6 учнів по 

25,80 грн.



Медичне обстеження учнів

 У  2021-2022 н.р. за результатами 

медичного обстеження:

 Основна група – 188 уч.

- Підготовча група – 153 уч.

- Спеціальна група – 11 уч.

- Звільнені – 4 уч.

- Не пройшли медогляд – 11 уч.



Шкільна Рада профілактики 

правопорушень

 Проведення з учнями, які мають 

схильність до правопорушень, окремих 

засідань, на які запрошуються 

представники ВуСД.



Стан дитячого травматизму

 У 2021-2022 н.р. травмувалося 15 дітей:

- Під час НВП – 2  учнів (Піців Тимофій – уч. 3-Б кл. 

та Шпаківський Артем – уч. 1-Б кл.)

- За межами школи – 13 учнів 

- Під час ДТП – не було



Зміцнення 

матеріально-технічної бази

 Поточні ремонтні роботи (заміна дверей, ремонт кабінету 

біології, санвузол 3 поверху)

 Повне покриття інтернетом усіх приміщень закладу освіти

 Благоустрій території школи(роботи тривають)

 Реставрація вікон (тривають роботи)



Самооцінювання якості 

освітньої діяльності 



Напрями вивчення й 

самооцінювання:

Освітнє середовище в закладі

(куратор Роса Л.С.)

Система оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти (куратор 

Жеребух Н.В.)

Педагогічна діяльність педагогічних 

працівників (куратор Шкоропаняк М.В.)

Управлінські процеси( куратор 

Сороківська М.І.)



Батьківська громада



Учні закладу освіти



Педагогічні працівники



Проблемні питання:

 1. Обладнання навчальних кабінетів 

потребує покращення.

 2.  В більшій мірі використовувати 

такий метод оцінювання, як 

«самооцінювання» в учнів.

 3. Вироблення дієвої Стратегії 

розвитку закладу освіти.

 4. Більше уваги звертати на виконання 

програми «Академічної доброчесності»



Дякую за увагу!


