Звіт директора КЗ «ХЗОШ №92»
перед громадськістю про роботу у 2018/2019 н. р.
та завдання на 2019/2020 н. р.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №55 від
28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та №178 від
23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»,
відповідно до п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,
затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний
щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.
Звітування здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої
демократичної системи управління школою, поєднання державного і
громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських
рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що
базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
Робота КЗ «ХЗОШ №92» у 2018/2019 навчальному році була спрямована на
виконання Законів України, наказів Міністерства освіти та науки України,
наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації, наказів Департаменту освіти Харківської міської ради, програм,
проектів у галузі освіти.
Пріоритетними підходами до навчання та виховання учнівської молоді
у школі протягом навчального року були особистісно орієнтований та
компетентнісний підходи, які виховували особистість, спроможну бути
активною, здатною осмислено зберігати та самостійно відтворювати власну
життєдіяльність, досягати життєвого успіху.
Я, як керівник навчального закладу, у своїй роботі керуюся нормами,
встановленими законодавством України, Статутом КЗ «ХЗОШ№92»,

колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом КЗ
«ХЗОШ №92». Здійснюю керівництво закладом, що перебуває у комунальній
власності територіальної громади міста Харкова, організую його навчальновиховну, фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність,
забезпечую виконання завдань, передбачених Статутом школи, річним планом
роботи школи, робочим навчальним планом, Програмою розвитку КЗ «ХЗОШ
№92» до 2025 року. Представляю заклад в державних органах та інших
підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності, керую
педагогічної радою, здійснюю контроль за організацією харчування та
медичного обслуговування учнів, додержання вимог санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм працівниками закладу, формую
контингент учнів, зараховую їх до школи, забезпечую загальне обов’язкове
навчання дітей у школі, забезпечую своєчасний розгляд запитів громадян,
дотримання прав та гарантії учнів, здійснюю контроль за виконання школою
Державних стандартів освіти, якістю освіти випускників, охороною життя і
здоров’я учнів та працівників під час навчально-виховного процесу; здійснюю
зв’язок з громадськістю, координую роботу з батьками, батьківськими
комітетами тощо. Виконую інші завдання з організації забезпечення діяльності
школи згідно з її Статутом і чинним законодавством.
1. Загальні відомості про навчальний заклад
Згідно зі Статутом навчального закладу комунальний заклад «Харківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 Харківської міської ради Харківської
області імені Героя Радянського Союзу П.П. Набойченка» знаходиться за
адресою: 61090 вул. Новоприміська, буд. 66 У школі визначена українська мова
навчання, за типом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ
ступенів. Вивчається англійська мова з 1 по 9(11) класи.
Школу було відкрито 1 вересня 1962 року. За проектною потужністю у
школі повинно навчатися 605 учнів. У 2018/2019 навчальному році у 9-ти
класах навчалося 203 учні, з них до 1-х класів було зараховано – 21 учня. У

початковій школі навчалося – 98 учнів, основній школі – 105 учнів. Середня
наповненість класів 24,1%.
Мережа школи була збільшена за рахунок нових учнів які поповнили класи
молодшої та основної школи. Впродовж 2018/2019 навчального року
продовжували навчання у школі діти вимушених переселенців із зони АТО – 2
учні. Значна увага приділяється соціальному захисту. На контролі знаходиться
облік дітей та сімей, які потребують допомоги. Сформовано соціальний паспорт
школи. У 2018/2019 навчальному році в КЗ «ХЗОШ №92» навчалися діти
пільгових категорій: діти-сироти – 0 діти, позбавлені батьківського піклування
– 2, діти з малозабезпечених сімей – 2, діти, внутрішньо-переміщених осіб – 2,
діти учасників бойових дій АТО – 0, діти ЧАЕС – 0, діти-інваліди –4, діти з
багатодітних родин – 28, діти-напівсироти - 5, діти одиноких матерів – 5. На
постійному контролі знаходиться рух учнів. Так за 2018/2019 навчальний рік
прибуло - 10 учнів, вибуло – 11 учнів. Рух учнів пов’язаний із зміною місця
проживання родин: так 6 учнів вибули на ПМЖ за кордон, 0 учні – по
Харківській області, 5 учнів - до інших районів міста.
Зарахування та вибуття учнів проводилося згідно з діючими нормативними
документами. Протягом звітного періоду були створені необхідні умови для
дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. Травмування
виробничого характеру серед працівників школи не було. Також не було
травмування дітей під час освітнього процесу.
За погодженням з Харківським міським управлінням Головного управління
держсанепідслужби у Харківській області школа працювала у такому режимі:
початок занять - о 8.00, закінчення - о 14.35. Враховуючи позакласну та
гурткову роботу, школа працювала до 19.00.
2. Матеріально-технічна база КЗ «ХЗОШ №92»
Згідно своїх посадових обов’язків, я, як керівник навчального закладу,
забезпечую облік збереження та поповнення навчально-матеріальної бази
школи відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої
звітності до ЦБ УО.

У 2018/2019 навчальному році, враховуючи побажання дітей, батьків
учнів, на виконання рішень загальних зборів школи, ради школи, батьківського
комітету школи та батьківських комітетів класів значна увага приділялася
облаштуванню приміщень та території навчального закладу. Протягом звітного
періоду не надходило зауважень, скарг щодо санітарно-гігієнічного стану
шкільних приміщень, території школи.
Велика подяка за сумлінне виконання своїх посадових обов’язків робітнику
з ремонту та обслуговуванню навчальних приміщень - Іваницькому Олегу
Валерійовичу. Дякую прибиральникам навчального закладу за створення
належних санітарних умов для перебування учасників навчально-виховного
процесу у школі.
У 2018/2019 навчальному році функціонувало 14 навчальних кабінетів, із
них: 4 кабінети початкової школи, 8 предметних кабінетів, 1 кабінет для
вивчення іноземної мови, 1 кабінет інформатики, актова та спортивна зала. На
початок навчального року, згідно з діючим законодавством, були складені акти
на роботу кабінетів фізики, хімії - біології, інформатики, спортивної зали,
спортивних споруд та спортивного майдану. Всі навчальні кабінети
відповідали санітарно-гігієнічним нормам. Протягом звітного періоду були
створені необхідні умови для дотримання правил охорони праці та безпеки
життєдіяльності. Травмування виробничого характеру серед працівників школи
та випадків дитячого травматизму не було.
У звітний період були проведені загальні збори школи (вересень 2018,
загальні збори батьківського комітету школи та батьківських комітетів класів
(вересень 2018, січень 2019, травень 2019), засідання ради школи (вересень
2018, лютий 2019, травень 2019, червень 2019), на яких розглядалися питання
щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи, навчальних кабінетів.
Загальними зборами, зборами батьківського комітету школи та батьківських
комітетів класів був проаналізований та скоригований план щодо зміцнення
матеріально-технічної бази школи та ремонтних робіт на 2018/2019
навчальний рік, на класних батьківських зборах було сплановано проведення

ремонтних робіт у навчальних кабінетах, закріплених за класами. На загальних
зборах школи та зборах батьківських комітетів у вересні 2018 року були
підведені підсумки зміцнення матеріально-технічної бази школи та ремонтних
робіт щодо підготовки школи до 2018/2019 навчального року. У січні 2019
року батьківський комітет школи звітував про залучення та використання
батьківських благодійних внесків за І семестр 2018/2019 навчального року.
Дякую батьківським комітетам за проведену роботу у 2018/2019
навчальному році. Моя персональна подяка за активну участь у роботі
батьківського комітету школи, класних батьківських комітетів таким батькам:
Сухановій Ю.Н., Горобей Ю.І, Григорович Ю.В., Коротенко В.В., Яковенко
Ю.В., Гуровій М.В., Дірко А.А., Загуменній С.С., Онищенко А.В., Хижній
В.П., Самсонідзе О.Ю., Винниченко О.В., Старко А.В.
3. Кадрове забезпечення навчального закладу
Згідно з посадовими обов’язками керівник навчального закладу здійснює
добір та розстановку кадрів, розподіляє педагогічне навантаження педагогічних
працівників за погодженням з профспілковим комітетом школи, здійснює
контроль за виконанням навчальних планів та програм, змістом навчальновиховної роботи, сприяє діяльності методичних об’єднань, організовує
атестацію педагогічних працівників школи і створює умови для підвищення
професійної

майстерності

педагогічних

працівників,

подає

документи

уповноваженим органам на представлення працівників до нагород та заохочень.
Так, у 2018/2019 навчальному році, за штатним розписом кількісний склад
штатних одиниць складав 32 особи. Впродовж звітного періоду існували 1
вакансія на посаду вчителя російської мови та зарубіжної літератури, серед
обслуговуючого персоналу - секретар. Кількість педагогічних працівників
складає 22, із них сумісників –1.
Стаж роботи більше 20 років мають 5 педагогічних працівників, до 20
років – 8 педагогічні працівники, до 10 років – 9 педагогічних працівників, до
3 років – 5 педагогічних працівників. Спеціалістів вищої категорії –5,
спеціалістів

першої категорії – 4, спеціалістів другої категорії – 3, спеціалістів – 10. Мають
педагогічні звання «старший учитель» - 3 педагогічні працівники. Була
організована і проведена атестація одного педагогічного працівника.
4. Медичне обслуговування учнів КЗ «ХЗОШ №92»
При виконання посадових обов’язків керівника навчального закладу
особлива увага приділяється медичному обслуговуванню учнів. У 2018/2019
н.р. медичне обслуговування у школі здійснювала, згідно з графіком, медична
сестра Семененко О.О. Пріоритетними напрямами роботи є: проведення
санітарно-просвітницької роботи серед учнів, батьків, працівників школи;
попередження та виявлення різних видів захворювань у дітей; забезпечення
дотримання учнями установленого санітарно-протиепідемічного режиму;
санітарно-гігієнічних норм; формування у дітей гігієнічних навичок та
здорового способу життя. У звітний період були проведені профілактичні
медичні огляди учнів 1 по 9 клас на початок навчального року, після проведення
шкільних канікул. Кожен клас забезпечено листом здоров’я, в якому вказано
розподіл дітей за групами здоров’я. Для проведення поглиблених медичних
оглядів батьківськими комітетами були виділені кошти на придбання
індивідуальних засобів гігієни, засобів для медичного обстеження, медичне
обладнання на суму – 2318,10 грн. Питання щодо медичного обслуговування
учнів знаходиться на постійному адміністративному контролі, розглядається
на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, батьківських
зборах; проводиться моніторинг стану здоров’я учнів. На базі школи створені
умови для зміцнення здоров’я підростаючого покоління: спортивна зала,
шкільний стадіон, робота спортивних секцій. Систематично проводиться
оздоровчо-профілактична робота з учнями: диктанти, бесіди, зустрічі з
медичними працівниками. Шкільні команди беруть активну участь у районних
змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, бадмінтону.
5. Організація харчування учнів у КЗ «ХЗОШ №92»
Одним із важливих аспектів у роботі директора школи є організація
харчування учнів Харчування учнів у шкільній їдальні забезпечують 2
працівники

міського

комбінату

«Дитяче

харчування»,

завідуючий

виробництвом Пушкарський С.М., Нестеренко Т.М., які мають великий досвід
в організації харчування учнів. Згідно з графіком гаряче харчування
здійснюється для учнів 1-4-х класів, ГПД, учнів пільгового контингенту
(діти, які знаходяться під опікою, діти з малозабезпечених сімей). Стан
обладнання харчоблоку задовільний.
Організація

харчування

учнів

знаходиться

на

постійному

адміністративному контролі, контролю Управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради, Департаменту освіти
Харківської міської ради. Так, у звітний період Харківським міським
управлінням Головного управління держсанепідслужби у Харківській області
здійснювалася перевірка санітарно-гігієнічного стану приміщень школи,
організації харчування, епідеміологічного режиму, Управлінням освіти
адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради здійснювало
контроль щомісячно. На організацію харчування батьківськими комітетами
школи, класів були виділені кошти на придбання обладнання для посуду,
серветок, паперових рушників, миючих засобів, мила тощо .
Представниками ради школи проводився громадський контроль за
організацією харчування.
Скарг, зауважень щодо організації харчування у 2018/2019навчальному
році не надходило.
6. Навчально-виховна робота у КЗ «ХЗОШ №92»
Проводилася певна робота щодо виконання ст. 53 Конституції України,
ст. ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону України «Про
загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства»,
постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження
інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
Виконувалися заплановані заходи щодо охоплення навчанням дітей
п’ятирічного віку.
У 2018/2019 навчальному році були забезпечені умови для якісного
навчання учнів за індивідуальною формою навчання - 4 учні.
З 27 травня по 13 червня 2019 року організовано роботу ДЗВ «Ромашка»
на базі КЗ «ХЗОШ №92» (табору відпочинку з денним перебуванням дітей на

100 учнів). Дякую Провоторовій А.С. (директор табору), Тимофієвій К.А.
(заступнику

директора

табору),

Набойченко

О.Є.,

Ільченко

О.В.

-

організаторам та вихователям, які працювали під час табірної зміни.
7. Управлінська діяльність у КЗ «ХЗОШ №92»
Згідно з планом роботи КЗ «ХЗОШ №92» на 2018/2019 навчальний рік на
постійному контролі знаходилася організація освітнього процесу в школі.
Особлива увага з боку директора школи, адміністрації приділялася організації
чергування, дотримання учнями правил поведінки, відвідування учнями
навчальних занять, виконання педагогічним колективом правил внутрішнього
трудового розпорядку, виконання інструкції класного керівника тощо. На
контролі знаходився стан викладання предметів вчителями, які проходили
атестацію у 2018/2019 навчальному році, а саме: викладання предметів
початкової школи. На контролі знаходилася робота вчителів 1-х
вихователів

класів,

ГПД.

Приділялася увага організації навчального процесу з англійської мови у
1-4-х класах.
Закінчили 2-8 класи і нагороджені Похвальними листами 17 учнів.
Були

створені

належні

умови

для

презентації

досвіду,

участі

педпрацівників КЗ «ХЗОШ №92» у виставках, конференціях, семінарах у
2018/2019н. р.
з/п

Тема виставки,
конференції, семінару
Всеукраїнський
«Я-еколюдина»
Рівень

Москаленко І.Г.

Назва роботи,
Відзнаки
тема виступу
Конкурс есе Подяка

Ляпунова О.В.
Бєлкіна О.В.

«Аромокімната»

П. І. Б. учителя

1
Всеукраїнський «Педагогіка здоров’я »
2
Всеукраїнський «Педагогіка здоров’я »

Збірник
Збірник

3
Всеукраїнський «Я-еколюдина»

Ляпунова О.В.

Всеукраїнський «Відкриті уроки
футболу»

Ляпунова О.В.

4
5

«Планета
Подяка
майбуття»
«Психологічний Сертифікат
супровід
учасників
фестивалю
«Відкриті уроки
футболу»

Всеукраїнський

«Єдина країна»

6

7
8

Ляпунова О.В.
Сімейні
Набойченко О.Є. традиції
Москаленко І.Г.
Тимофієва К.А.
Мельник С.І.
учасник

Всеукраїнський Фризбі- UFDF (спорт з
літаючим диском)
Обласний
«Здоровязбережувальний
Ляпунова
освітній простір-основа
О.В.
становлення соціально
Каплун О.А.
активної особистості»
Набойченко О.Є.
Провоторова АС
Обласний

«Адаптація
особливої
дитини в
умовах нової
української
школи»
учасник

Диплом ІІІ
ступеня

Сертифікат

ТДК

Бєлкіна О.В.

"Організація і
проведення фестивалів з
футболу в рамках
соціального проекту
"Відкриті уроки
футболу" у Харківській
області"
«Налагодження вебкомунікацій у діяльності
дитячо-юнацьких
громадських
організацій».
Для керівників
самоврядування «Ти лідер»
«Нові форми роботи на
уроках літератури»
«Використання ІКТ як
ефективного методу
активізації діяльності
учнів»
«Деференціація
навчання на уроках
математики»»
«Реалізація
компетентнісного
підходу на уроках
англійської мови»
«The Listening Part of
ZNO 2018: Challenge
Accepted»
«IX Annual Cambridge
Day Conference»
«The Power of Play:
Developing Language
Through Play»,
«It’s the Way that You
Say It: Verbal and Nonverbal Communication»
«Macmillan Education
Conference»

Ляпунова О.В.

«Емоційна
складова
фестивалів
«Відкрити
уроки футболу»

Провоторова
А.С.

учасник

9
Обласний
10

Міський
11

Міський
12
Районний
13
Районний
14
Районний
15
Міський
16
Міський
17
Міський
18
Міський
19

Міський
20

Провоторова
А.С.

учасник

Алієва Е.А.

учасник

Єрмоленко О.В.

учасник

Єрмоленко О.В.

учасник

Каплун О.А.

учасник

Каплун О.А.

учасник

Каплун О.А.

учасник

Каплун О.А.

учасник

Каплун О.А.

учасник

У

2018/2019

навчальному

році

Управлінням

освіти

адміністрації

Новобаварського району Харківської міської ради були здійснені перевірки
організації харчування, роботи ГПД, ведення шкільної документації,
проведення районних семінарів, стану управлінської діяльності з питань
охорони життя учнів профілактика травматизму, впровадження Концепції
національно-патріотичного

виховання,

стан

організації

медичного

обслуговування; службою у справах дітей Новобаварського району – перевірка
стану виховної роботи та соціального захисту.
Згідно з планом роботи КЗ «ХЗОШ №92 » на 2018/2019навчальний рік
мною було проведено:
- 19 нарад при директорові;
- 9 засідань педагогічної ради.
Впродовж 2018/2019 навчального року була організована співпраця з ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харківською гуманітарною
педагогічною

академією,

Харківською

національною

фармацевтичною

академією.
Дякую педагогічному колективу за результативну роботу у 2018/2019
навчальному році, особливо хочу відмітити роботу заступників директора з
навчально-виховної роботи - Москаленко Іннеси Геннадіївни, Тимофієвої
Катерини Андріївни; вчителів початкової школи: Набойченко Олени
Євгенівни,

Андрєєвої

Людмили

Анатоліївни,

Врублевської

Людмили

Вікторівни, вчителя іноземної мови Каплун Олени Анатоліївни, вчителя
біології та хімії Бєлкіної Олени Віталіївни., вчителя історії Куценко Любов
Миколаївни.
8. Робота з батьками та громадськістю
Відповідно до функціональних обов’язків організація, ведення діловодства
та відповідальність за збереження документів із звернення громадян
покладається на директора школи.
У рекреації, біля кабінету директора оформлено інформаційний куточок з
питань звернення громадян, законодавства України щодо освіти.
Затверджено графік прийому громадян адміністрацією школи відповідно до
своїх повноважень.

Всього звернень протягом 2018/2019 начального року – 63.
З них із питань:
1) 7 – надання матеріальної допомоги дітям, позбавлених батьківського
піклування;
2) 11- надання довідки;
3) 25 – організація ГПД для учнів 4-А класу;
4) 9 – організація Новорічних свят для учнів початкової школи;
5) 3 – про роз’яснення складної ситуації у 5-А класі;
6) 7 – надання безкоштовного харчування дітям пільгового контингенту;
7) 11 – проведення випускного вечора у 9 класі;
8) 18 – проведення ремонтних робіт у класах;
9) 2 – організація безкоштовного харчування.
Вирішено позитивно 63 звернення.
Значна увага з мого боку приділялася спільній роботі колективу школи з
батьківськими комітетами, Радою школи, батьківською громадськістю.
Дякую всім присутнім представникам батьківської громадськості за
підтримку, порозуміння. Особливо хочу відмітити батьків, які виховують у
своїх дітях відповідальне і сумлінне ставлення до навчання та виконання
громадських доручень (за результатами роботи у 2018/2019навчального року):
Круку Олександру Миколайовичу та Олені Миколаївні, Андрієвій Катерині
Євгенівні,

Ткаченко

Оксані

Анатоліївні,

Колеснік

Олені

Василівни,

Сухорукову Роману Олександровичу та Сухоруковій Тетяні Андріївні,
Хижному Олександру Сергійовичу та Хіжній Валентині Павлівні, Міненкову
Андрію Вікторовичу та Міненковій Валерії Віталіївні, Загуменному Євгену
Вікторовичу

та

Загуменній

Світлані

Сергіївні,

Калинич

Олександру

Юрійовичу та Калініч Надії Леонилдіві.
Спектр питань, які розглядались на батьківських зборах, різноплановий:
1) Затвердження нового батьківського комітету школи та ради школи на
2018/2019н. р.;
2) Інформація про виконані роботи у школі, спрямовані на забезпечення
освітнього процесу в 2018/2019навчальному році та планування
робіт із ремонту та благоустрою будівель та приміщень школи на

наступні три роки;
3) Напрямки роботи школи на 2018/2019 н. р.;
4) Дотримання ТБ учнів у школі та вдома;
5) Інформація про учнів школи, які знаходяться на внутрішкільному
обліку;
6) Причини та наслідки насильства в сім`ї ;
7) Інформація про стан профілактичних медоглядів у школі;
8) Ознайомлення з умовами вступу до першого класу;
9) Ознайомлення з наказом «Про порядок закінчення
2018/2019навчального року» і графіком проведення ДПА;
10) Ознайомлення з порядком звільнення від ДПА, положенням про
нагородження похвальними листами;
11)

Організація харчування учнів школи;

12)

Планування ремонтних робіт у школі.

Відповідно до графіка відбувались засідання ради школи та збори
батьківських
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони
дитинства спільно з батьками активно проводилася профілактична робота з
питань безпеки життєдіяльності та охорони життя та здоров’я дітей.
Найголовнішою цінністю суспільства є люди, особливо маленькі громадяни
країни, духовний розвиток та життя яких безпосередньо знаходиться у дбайливих
руках учителів та вихователів. Дуже важливо, щоб батьки повністю довіряли
педагогічним працівникам та були готові співпрацювати, спираючись на свою
довіру і бажання зробити умови для формування маленької особистості кращими.
Дякую всім присутнім представникам батьківської громадськості за підтримку,
порозуміння,

за

створення

належних

умов

для

навчання

підростаючого покоління КЗ «ХЗОШ №92».

Директор КЗ «ХЗОШ № 92»

О.В. ЛЯПУНОВА

і

виховання

