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Шановні присутні!
Мета нашої сьогоднішньої зустрічі полягає в ознайомленні шкільної громади з
результатами завершення чергового навчального року , аналізі підсумків діяльності
колективу школи протягом 2019-2020 навчального року .
Нормативною базою при проведенні звітування директора були і залишаються вимоги
наказів Міністерства освіти і науки України № 55 від 28.01.2005 року «Про запровадження
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів», № 178 від 23 лютого 2005 року «Про затвердження примірного положення про
порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», в частині
інформування педагогічної, учнівської та батьківської громадськості щодо діяльності
керівника
закладу
на
посаді
директора
протягом
навчального
року.
У проектуванні освітньої реформи в нашій Державі-розбудові Нової Української Школи, як
простору освітніх можливостей, в якості базису постає належне матеріальне-технічне
забезпечення для збереження життя та здоров`я учнів. За системної, активної та дієвої
підтримки органів місцевого самоврядування, продовжено послідовну роботу, спрямовану
на якісні зміни матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, нормативної
відповідності умов їх утримання.
Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 Запорізької міської ради Запорізької
області як заклад освіти забезпечує реалізацію державної освітньої політики та
дотримання, відповідно до структури, державних стандартів дошкільної, загальної та
повної середньої освіти ЗНВК № 63 здійснює свою діяльність у відповідності з
Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”,
„Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, іншими законодавчими актами
України, наказами Міністерства освіти і науки України, власним статутом та „Положенням
про дошкільний підрозділ Запорізького навчально-виховного комплексу № 63 Запорізької
міської ради Запорізької області”.
ЗНВК № 63 має ліцензію на провадження освітньої діяльності, видану Розпорядженням
голови обласної державної адміністрації № 195-л « Про видачу Запорізькому навчальновиховному комплексу № 63 Запорізької міської ради Запорізької області ліцензії на
провадження освітньої діяльності» від 04.05.2018. (місцезнаходження юридичної особи:
69071, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, буд. 12-А; ідентифікаційний код
юридичної особи: 20515999).
Ліцензія на провадження освітньої діяльності за складниками системи освіти: дошкільна
освіта, повна загальна середня освіта; за рівнями освіти: дошкільна освіта, початкова освіта,
базова середня освіта, профільна середня освіта.
Термін дії ліцензії-необмежений.
Реалізація статутних та навчально-виховних завдань, визначених Статутом закладу,
Концепцією діяльності та Програмою комплексного розвитку ЗНВК №63 на 2008-2018р.,
робочими навчальними та річними планами роботи закладу по кожному ступеню навчання

підпорядковувалась їх відповідності віковим особливостям та природним здібностям
вихованців та учнів ЗНВК № 63.
Діяльність ЗНВК № 63 щодо максимального охоплення навчанням та вихованням дітей
від 2-17 років передбачає реалізацію щорічну алгоритму дій:
 комплектування груп дошкільного підрозділу та перших класів дітьми відповідно
віку незалежно від проживання в мікрорайоні закладу.
 комплектування старшої профільної школи згідно з планом набору .
 комплектування ГПД згідно із заявами батьків учнів 1-4-х класів, чергової групивідповідно до заяв батьків вихованців дошкільного підрозділу.
У відповідності з існуючими нормативами щодо поділу на групи при вивченні іноземних
мов, ОІОТ, занять з фізичного виховання, трудового навчання та профільної освіти
забезпечено поділ на групи в 1-11 класах закладу.
Результатом цієї діяльності є щорічне збільшення кількості учнів та класів в шкільному
підрозділі закладу (709 учнів у 26 класах) та оптимізація мережі у дошкільному підрозділі
(160 вихованців-8 груп). В ЗНВК №63 функціонують 5 груп продовженого дня. Перші класи
2018-2019 року закінчили 92 учні.
Навчальна діяльність учнів характеризується певною стабільністю результатів
навчання, їх відповідністю результатам ЗНО і, нарешті, конкурентоспроможністю
випускників закладу при вступі до ВНЗ .
Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на
особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Значна увага у школі
приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до перших класів
були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років. Індивідуальною формою навчання в
школі охоплено 2 учнів; інклюзивним-6 учнів в 2 класах початкової школи та одному-6-Б
класі- школи ІІ ступеня.. У школі існує відпрацьована система роботи щодо профільного
навчання.
Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи сформовано класи
математичного профілю в 10-А і 11-А класах та клас профілю української філології в 11-Б
класі.
Протягом навчального року у класах ЗНВК№63 навчалося 709-705 учнів.
Випускниками школи цього року є 48 учнів 11-А та 11-Б класів, які отримають атестати
про повну загальну середню освіту звичайного зразка та 45 учнів 9-х класів , які отримають
свідоцтва про базову середню освіту звичайного зразка, при цьому всіх 45 учнів буде
переведено до 10-го класу.
На початок навчального року у школі навчалося 709 учнів, на кінець року - 705 учнів. У
зв’язку з виходом нового Порядку переведення учнів від 14.07.2015 р. №762, який змінює
терміни виставлення річних оцінок, маю можливість навести дані щодо рівня навченості на
кінець року по школі: лише 9 учнів- відмінників з високим рівнем навчальних досягнень
(з них 7-учні 1-4 класів)- при цьому оцінюються лише 3-11 класи – 96 учнів -з достатнім та
44 учні з початковим рівнем знань (з них 4 учні початкова школа). Показник успішності по
школі на кінець року становить 93,8%; якісний показник -30,7-31,2%, що є нижчим, ніж
аналогічний показник цього періоду минулого року.
Маємо надію, що , незважаючи на дистанційний характер освіти цього року, коли більш
ніж 70 днів учні були позбавлені можливості отримати належний обсяг знань, обумовлений
навчальними програмами , розрахованими на традиційну-класно-урочну систему навчання,
випускники 11-А та 11-Б класів підтвердять рівень успішності на кінець року на сесіях ЗНО
з української мови, історії України, математики та інших обраних ними дисциплін, що
будуть їм зараховані як оцінки за ДПА в школі.
Організація інклюзивної освіти в умовах ЗНВК №63 передбачає своєчасне виявлення
хворих дітей, формування інклюзивних класів шкільного та груп дошкільного підрозділу,
організацію роботи з їх медико-педагогічного супроводження, організацію індивідуального
навчання хворих дітей на дому, тощо.

Розроблені та затверджені в 2019 році Концепція діяльності та Програма комплексного
розвитку ЗНВК № 63, їх реалізація на рівні ланок закладу позитивно впливають на
соціальний розвиток педагогічного, батьківського та учнівського колективу і сприяють
результативності функціонування закладу .
Стабільність результатів роботи закладу забезпечується педагогічним колективом,
який станом на 22.05.2020 р. складається з 68 педагогів (20 дошкільного підрозділу та 48
шкільного підрозділу), серед яких фахівців:
Вищої категорії-16 ч.,
Спеціалістів І категорії-16 ч.,
Спеціалістів ІІ категорії-6 ч.,
Спеціалістів-7 ч.
(Посадові оклади встановлені 23 педагогам, що не мають закінченої вищої освіти)
Педагогічні звання:
Старший учитель-12 ч.,
Учитель-методист-5 ч.
Нагрудні знаки МОН України «Відмінник освіти»-8 чоловік.
Робота закладу в 2019-2020 н. р. була спрямована на завершення проблемної теми
«Формування національно-патріотичних якостей і компетенцій дошкільників та
школярів в умовах школи-комплексу безперервної освіти», на що було запроваджено
наступні форми роботи:
 оперативна нарада «Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи щодо
реалізації методичної проблемної теми в 2019-2020 н.р.»;
 семінар-практикум для вчителів-предметників та вихователів дошкільного
відділення «Патріотичне виховання учнів та вихованців дошкільного підрозділу і
засобами соціально-культурної діяльності»;
 творчі звіти педагогів, що атестуються, щодо організації самоосвітньої діяльності з
проблеми патріотичного виховання;
 науково-практична конференція «Створення оптимальної конструктивної моделі
системи патріотичного виховання в умовах школи-комплексу»;
 педагогічна рада «Підведення підсумків роботи над методичною проблемною
темою «Формування системи патріотичного виховання в умовах сучасної школикомплексу»
В кінці 2019-2020 н.р. забезпечено перехід до роботи над новою методичною темою:
«Реалізація національно-патріотичного виховання закладу в умовах Нової
української школи».
Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає
допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні,
пізнавальні й творчі потреби через продуктивне співробітництво вчителів школи, учнів,
батьків і громадських структур, що спрямоване на досягнення кожною дитиною значущих
для неї особистісних і колективних успіхів, які усвідомлюються дитиною як певний етап
позитивного розвитку її здібностей.
У відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту» в травні 2020 р. були підведені підсумки роботи над методичної
темою «Формування національно-патріотичних якостей і компетенцій дошкільників та
школярів в умовах школи-комплексу безперервної освіти» та розпочата робота над
реалізацією нової проблемної теми «Реалізація національно-патріотичного виховання
закладу в умовах Нової української школи» (теоретичний етап). В умовах карантину,
використовуючи дистанційні форми роботи, були визначені наступні завдання
впровадження даної теми:
 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей,
переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;



виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки;
 підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення
до солдата як до захисника вітчизни, героя; - усвідомлення взаємозв’язку між
індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною
відповідальністю;
 сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства,
спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності
дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе
відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до
демократичних принципів;
 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського
суспільства;
 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності,
свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до
природи;
 формування мовленнєвої культури;
 спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству,
аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
Розроблений та затверджений Перспективний план роботи над проблемно-методичною
темою на 2020-2025 р.р., що спрямований на реалізацію Системи національнопатріотичного виховання ЗНВК№63 (додаток 1)
В 2019-2020
н.р. значна увага була приділена методичним навчанням членами
педагогічного колективу через курсову перепідготовку (додаток 2), тренінги, семінари,
вебінари та конференції, що підтверджується відповідними сертифікатами по початковій
школі (додаток 3, по старшій школі (додаток 4). В порівнянні з минулим роком втричі
зросла участь членів педколективу в дистанційних видах методичних навчань, а вчитель
початкових класів Аксьонова К.А. та практичний психолог закладу Харченко В.Е. отримали
грамоти та подяки від проекту «Всеосвіта» за вагомий внесок в розвиток онлайн-бібліотеки
методичних матеріалів для вчителів (додаток 5).
Показником зростання рівня творчої активності членів педколективу є наявність в 20192020 н.р. публікацій власних методичних розробок в професійних збірниках (3 статті) та на
сайті «Всеосвіта» (7 статей). Автори методичних розробок – директор ЗНВК 63
Г.В.Циганов та практичний психолог закладу Харченко В.Е. (додаток 6).
Показником рівня методичної роботи в закладі є результативність участі учнів в районному
етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. В 2019-2020 н.р. маємо такі результати
ІІ місць – 4, ІІІ місць – 20 (додаток 7).
Стабільно високі результати на районних олімпіадах впродовж останніх двох років
показують учні з біології, правознавства, технічної праці та фізкультури завдяки кропіткій
підготовчій роботі педагогів закладу Крупєй К.С., Саламатіної Т.В., Зінченка А.В.,
Тимошенко Н.М., Багмет О.О.

В порівнянні з минулим роком на 2 призові місця зросла кількість переможців на районних
олімпіадах з хімії та географії. Переможців олімпіад підготували вчитель хімії Солов'ян
Ф.М. (2 переможці) та вчитель географії Майоренко С.Г. (3 переможці).
Краще в цьому навчальному році учні закладу виступили на районній олімпіаді з
англійської мови (збільшення на 1 призове місце) та з обслуговуючої праці, де в минулому
році ми не мали призових місць, а цього року маємо ІІ-ге призове місце (вчителі англійської
мови Іванова Т.Г. – 2 переможці, Прихідько Т.В. – 1 переможець, вчитель обслуговуючої
праці Єжова О.С. - 1 переможець).
Вперше за останні роки ми маємо призове ІІІ місце з педагогіки та психології (практичний
психолог закладу Харченко В.Е).
Однак, цього року ми втратили призові місця з двох предметів: математики та російської
мови, що зобов'язує нас посилити підготовчу роботи з обдарованим та здібними до
навчання учнями з цих предметів.
На жаль, вже кілька років поспіль ми не маємо переможців на районних олімпіадах з
інформатики, інформаційних технологій та астрономії.
Перед педагогами даних напрямків роботи стоїть завдання зосередити увагу на більш
ретельній підготовці учнів до інтелектуальних змагань вже з наступного 2020-2021 н.р.
З деяких предметів ми маємо зменшення кількості переможців на районному етапі олімпіад:
з історії – на 2 переможці, з фізики – на 1.
В цілому ж, в порівнянні з минулим 2018-2019 н.р., кількість переможців на ІІ (районному)
етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін збільшилась на 6 учнів і складає 26
учнів (51% від загальної кількості учасників)
Результативною є участь учнів закладу на районному етапі Всеукраїнських конкурсів з
української мови ім. П.Яцика (3 переможці) та ім. Т.Г.Шевченка (2 переможці) (додаток 8)
До участі в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад було запрошено 3-ьох
переможців районного етапу (Яковенко Олександра, учениця 8б класу – з української
мови та літератури; Зайковська Діана, учениця 11б класу – з екології; Носарь Олена,
учениця 10а класу – з екології). За результатами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських
олімпіад 2019-2020 н.р. ми маємо 3 призових місця. Переможців обласного етапу
Всеукраїнськиї олімпіад підготували педагоги: Крупєй К.С., керівник гуртка з екології, та
Кулак Н.Є., вчитель української мови та літератури, що має кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» (додаток 9)
На виконання наказів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 23.10.2019
№ 608 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України та підготовку до ІІ етапу 2019/2020
навчального року» та від 28.11.2019 №684 «Про проведення контрольних робіт на
обласному етапі конкурсу-захисту МАН» 3 учні закладу прийняли участь в І,ІІ, та ІІІ етапах
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України і маємо наступні результати: ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учні
(додаток 10)
Серед педагогів закладу, що ефективно працюють з обдарованими учнями, слід відзначити
результативну педагогічну діяльність:
 керівника гуртка з екології Крупєй К.С., яка підготувала в 2019-2020 н.р. 4-ох
переможців районного та 2 переможців обласного етапу Всеукраїнських олімпіад
з біології та екології, а також 2 переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; а також учнів

7а класу Олійник Елладу і Шаповала Дениса, які прийняли участь і перемогли у
Всеукраїнському конкурсі з біології «МАН-юніор», чия робота «Визначення
токсичності поверхнево-активних речовин» зайняла І місце (із 77 учасників);
 вчителя української мови та літератури Кулак Н.Є., що має кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель»,
яка підготувала переможця ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з
української мови.
Результативною є участь учнів початкових класів в творчих конкурсах та інтелектуальних
змаганнях в 2019-2020 н.р. (додаток 11) та старших класів (додаток 12).
У 2019-2020 н.р. було проатестовано 14 педагогів, що становить 21 % від загальної
кількості педагогів закладу. Всі педагоги пройшли атестацію відповідно до складеного
графіка.
Для 11 педагогів це була чергова атестація, а для 3 – позачергова, що відповідає
перспективному плану атестації та Типовому положенню про атестацію.
Слід відзначити результативну роботу вчителів, які були атестовані на відповідність:

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст вищої категорії» та
раніше присвоєному званню «старший учитель - вчитель історії Охромій І.І.;

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст першої категорії –
вчитель української мови та літератури Левченко Н.М., вчитель інформатики
Філонова М.В., вихователь дошкільного підрозділу Толпейкіна О.М.;

раніше встановленому 11-му тарифному розряду – вихователі дошкільного
підрозділу Солод Н.І., Калашник Т.В., Міщенко В.І.;

відповідність займаній посаді – заступник директора з навчально-виховної роботи
та завідувач шкільною бібліотекою Круліковська Л.М.
5 педагогів підвищили кваліфікаційні категорії (тарифні розряди):

Дунаєнко О.А., вихователю дошкільного підрозділу, присвоєна кваліфікаційна
категорія «спеціаліст першої категорії»;

Кочетковій Ю.С., вихователю дошкільного підрозділу, присвоєна кваліфікаційна
категорія «спеціаліст другої категорії»;

Павелко Д.А., інструктору з фізичної культури дошкільного підрозділу, присвоєна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

Іванішиній Н.В., вихователю ГПД, встановлений 11-ий тарифний розряд;

Перцовій В.П., вихователю ГПД, встановлений 11-ий тарифний розряд.
Таким чином, підвищили кваліфікаційні категорії 36 % педагогів від кількості
працівників, що підлягали атестації. (додаток 13)
В 2019-2020 н.р. в закладі ефективно працювали 4 шкільні методичні об'єднання:

методичне об´єднання вчителів початкової школи (керівник Мелещенко О.І.);

методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети суспільноестетичного циклу (керівник Охромій І.І.);

методичне об´єднання вчителів української та російської мови, англійської
мови, української та світової літератури (керівник Кулак Н.Є.);

методичне об´єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник
Діброва Ю.В.).
Показником методичної та творчої активності вчителя Єланської Е.Г. стала участь педагога
в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» в номінації «Початкова
освіта», результатом якого стало нагородження вчителя грамотою дипломанта конкурсу.
Резервом для вдосконалення роботи закладу залишаються організація середовища
дистанційного навчання, покращення якості дистанційного навчання та об'єктивність
оцінювання.

В школі продовжує функціонування розгалужена мережа гуртків, спортивних секцій та
клубів за інтересами на базі предметних кабінетів, мультимедійного та комп’ютерних
класів, спортивної зали, інших приміщень закладу, що дозволяє реалізувати запити учнів і
батьків на надання додаткової різноспрямованої освіти та позитивно впливає на імідж
закладу, спонукає дітей до копіткої праці задля отримання бажаного результату.
Це був дуже незвичний, важкий для нас усіх-педагогів, батьків, учнів період-період
випробування на міцність викликами коронавірусної пандемії, самоізоляції, дистанційної
роботи. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім педагогам, які витримали цей
складний період дистанційного навчання, починаючи з нуля , опанували не тільки
платформи дистанційного навчання, такі як Classroom, Hangouts , Skype, Viber, Zoom, Meet,
а й долучилися до апробації в цей же час програми NZ.UA, забезпечивши перехід закладу
на електронні журнали, щоденники та табелі вже з 01.09 2020року - передусім Шило Ірині
Іванівні-за терпимість та титанічну працю по супроводженню всього Classroom, Meet по
школі , консультування по апробації NZ.UA, а також всім вчителям початкової школи,
всім вчителям іноземної мови-Івановій Т.Г., Прихідько Т.В., Тригуб К.В.,
новопризначеним колегам- Щербині А.О., Кудієнко М.Ю., а також Дібровій Ю.В.,
Філоновій М.В., Степченко О.І., Гукиш С.П., Майоренко С. Г., Віличко М.В., Карповій
К.М., .Харченку В.Е. та багатьом іншим колегам, (вибачте, якщо когось не назвав), хто
долучився до проведення дистанційних занять-консультацій, онлайн класних годин та
організації численних челленджів.
Окрема подяка-учням, а особливо-їхнім батькам, які сприяли успіху дистанційного
навчання в школі. Низький уклін вам, колеги, батьки та активні в навчанні учні !
Забезпеченість програмною літературою з дисциплін державного та шкільного компоненту
складає 96%, в тому числі-дисциплін профільного навчання- близько 90% і здійснюється за
бюджетні кошти, а також за кошти Благодійного фонду сприяння діяльності ЗНВК № 63 у
відповідності до чинного законодавства.
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», Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених Міністерством внутрішніх справ України наказом №1417 від 30.12.2014,
зареєстрованих в Мінюсті України 05.03.2015р. за № 252/26697, Положення про
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН від 26.12.2017 р. №1669), річного плану
роботи ЗНВК№63, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів, та інших численних нормативних актів, які
регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи перебуває під постійним
контролем адміністрації школи, служби охорони праці, сплановано та реалізовано заходи
щодо поліпшення роботи з питань охорони праці. В разі необхідності на виконання наказів
Департаменту освіти і науки протягом поточного навчального року проведено позапланові
інструктажі з учасниками навчально-виховного процесу у зв’язку із погіршенням погодних
умов, недопущенням надзвичайних ситуацій, загрози здоров’ю і життю учасників НВП.
В закладі ведуться необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони
праці з учнями та співробітниками . Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал
має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Слід відмітити
роботу ,яку проводять педагоги закладу серед учнів з безпеки життєдіяльності під час
проведення Тижнів безпеки ,Днів охорони праці та Цивільного захисту ,використовуючи
різноманітні форми роботи з дітьми. Найкращі матеріали розміщено на сайті школи. Також
у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці та куток Пожежної
безпеки. Питання охорони праці та попередження травматизму систематично
обговорюються на напедагогічних радах, нарадах при директорі. В закладі здійснюється
належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов

навчання:розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена
відповідна робота з учителями. Проте, не зважаючи на роботу, яка проводиться в закладі
щодо запобігання травматизму, нещасні випадки все-таки траплялися.
Аналіз травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті з учнями,
вихованцями дошкільного підрозділу та співробітниками закладу за останні п∙ять років
свідчить:
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Протягом 2019-2020 н.р. серед учнів під час навчально-виховного процесу зареєстровано
2 випадки травмування учнів, які сталися під час перебування в групі подовженого
дня(Іщенко Олеся-4-Б клас); в коридорі під час перерви (Чорнокнижний Кирило-7-Б
клас).Причина травмувань-особиста необережність. Травм у побуті ,які трапилися з учнями
протягом 2019-2020н.р зареєстровано 3- випадки. Зареєстровані травми під час НВП та в
побуті класифіковано, як легкого та середнього ступеню важкості. Травм під час НВП серед
працівників закладу не зареєстровано. В побуті-один випадок травмування завідувача
бібліотекою Круліковською Л.М., який трапився за особистої необережності.
Аналіз травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті з учнями,
вихованцями дошкільного підрозділу та співробітниками закладу за останні п’ять років
свідчить,що проблема травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в побуті
в ЗНВК №63 залишається актуальною. Статистика свідчить про стійкі показники
травматизму дітей під час навчально-виховного процесу та в побуті .Робота з профілактики
травматизму учасників навчально-виховного процесу в закладі потребує подальшого
вдосконалення та всебічного контролю. Аналіз причин, подій, місць, часу нещасних
випадків невиробничого характеру серед учнів свідчать, що травмування учнів,
трапляється тоді, коли діти знаходяться без контролю дорослих, або цей контроль,
наприклад під час прогулянок, відвідування спортивних секцій, знижується з боку батьків
та дорослих.
В лютому 2019 року зареєстровано Колективний договір між адміністрацією та
профспілковим комітетом з питань охорони праці на 2019-2021 роки. Через зміни в
законодавчих та нормативних документах протягом І кварталу 2020 року було внесено
зміни до деяких розділів та додатків Колективного договору(терміни оплати праці,
перевід на контрактну форму роботи педагогів-пенсіонерів ,заходів щодо поліпшення
умов праці, виконання приписів контролюючих органів).
В цьому році під час спалаху коронавірусної інфекції COVID-19, колектив закладу
виконував ухвалені на законодавчому рівні заходи спрямовані передусім на протидію
поширенню коронавірусної інфекції. Водночас, виконуючи постанову КМУ від
25.03.2020 № 256 на час встановлення карантину в ЗНВК№63 не було звільнено жодного
працівника. Педагогічні працівники виконують визначену трудовим договором роботу
дистанціно вдома із збереженням заробітної плати на період карантину, що також сприяє
збереженню трудових прав працівників у цей непростий час.
Технічні працівники ЗНВК №63 та дошкільного підрозділу закладу задіяні в роботі,
щодо підтримання життєдіяльності закладу дотримуються всіх санітарно-епідемічних

заходів: використовують масковий режим; вологе прибирання приміщень закладу з
використанням деззасобів, дезінфекцію приміщень закладу.
Протягом поточного навчального року, який закінчується в особливих умовах карантину
в закладі проведені важливі заходи, які сприяли поліпшенню роботи з ОП і БЖ, а саме:
Виконано припис ДСНС України в Запорізькій області (частково):
 Забезпечено сходові клітини коридорів, проходів та інших шляхів евакуації
евакуаційним освітленням;
 Замінено на І поверсі приміщення шкільної їдальні глухих металевих грати(27
шт.) на такі, що роззуваються;
 В підвальному приміщенні з’єднано, відгалужено та окінцьовано жили проводів
та кабелів за допомогою опресування
 в квітні 2020 проведено перезарядку 27 вогнегасників, пройшли перевірку
діелектричні боти та рукавиці, систематично проводиться перевірка стану
заземлення устаткування та обладнання.
На жаль, відсутні кошти для проведення важливих робіт щодо встановлення пожежної
сигналізації. До бюджетних запитів по ЗНВК№63 подані заявки для виконання цих робіт.
Фінансово-господарська діяльність закладу спрямована на удосконалення матеріальнотехнічної бази, підтримання її у робочому стані, організацію залучення коштів для її
оновлення засобами взаємодії з міською владою, депутатським корпусом та у грантах,
проектах.
Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1968 році. Фінансування потреб школи
проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року
систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам
школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією оплати за спожиті школою енергоносії.
Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за
ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у працездатному стані. Не
в кращому стані перебувають електромережа . Наприкінці травня поточного року
розпочато ремонт близько 420 кв. метрів м’якої крівлі даху, проте виділені кошти в сумі
близько 99 тис. гривень покривають лише половину потреби від загального обсягу робіт.
Суттєвим кроком є завершення заміни застарілих віконних блоків спортивної зали на
енергозберігаючі ( лишилося 2 блоки), встановлення віконних блоків в кабінетах біології
та хімії (всього 10 блоків),проведення капітального ремонту 4 туалетів ( 3-й поверх-права
сторона та туалетів роздягальнь спортивної зали), на які не вистачило коштів
Громадського бюджету-2017 року, інших заходів, запланованих на червень-листопад
2019 року. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи
здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, оновлення навчальних кабінетів, поточні
ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку. За
рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до
навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії ТВО планово проводиться
інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування
немає.
Вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального
закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними
пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я
школи прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа
доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри.
Систематично, за потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та
періодичне вивезення сміття з території школи.
Для ремонту школи використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти,
позабюджетні кошти, проте їх недостатньо для такого обсягу робіт. У приміщеннях

шкільного підрозділу закладу існує потреба у негайній заміні лінолеуму, виконанні
капітального ремонту фасаду. Для цього потрібні значні кошти.
Під час підготовки до нового 2020-2021 н. р. заплановано відремонтувати 10 кабінетів,
виконати поточний ремонт спортивної зали, кабінетів фізики, біології, 4-х туалетів,
шкільної їдальні; в дошкільному підрозділі закладу обладнати приміщення пральної
передбачається провести за рахунок спонсорських та батьківських коштів. Тож, вкотре
сподіваємося на фінансову підтримку влади та спонсорів.
З метою оптимального використання приміщень, що не задіяні безпосередньо в
навчально-виховному процесі ЗНВК № 63 надано площі згідно угод оформлених
Управлінням Комунальної власності Запорізького міськвиконкому (1 орендна угода-по
приміщенням дошкільного підрозділу ЗНВК № 63, 1 угода-по використанню площі в
основному приміщенні закладу).
Матеріально-технічна база закладу потребує суттєвого оновлення та модернізації
(останній капітальний ремонт проводився 1993 році).
Маючи успішний досвід в 2017 році та з метою покращення матеріальної бази ЗНВК №63
продовжує приймати активну участь в реалізації проектів Громадський бюджет-2020
(3 проекти) де, сподіваємось, проекти закладу вийдуть у півфінал 2020 році, будуть
визначені переможцями та будуть реалізовані так само успішно, як і раніше.
Чекають на експертну оцінку 3 проекти, що підготовлені та презентуватимуться педагогами
ЗНВК№63, такі, як :
Громадський бюджет-2020
Проект 1. «Безпечний шлях до майбутнього»
Спрямування конкурсу: Облаштування внутрішніх квартальних шляхів.
Стислий опис проекту: Облаштування внутрішніх квартальних шляхів через будівництво
та реконструкцію дорожнього покриття по вул. Чарівна - від споруд Цитрусова , буд. 6 А,Б (від ЗДО №210 ) до буд. Пархоменка, буд.12-А на території Запорізького навчальновиховного комплексу №63
Керівники проекту-Щербина А.О., Пінчук В.П..
Сума до запиту на реалізацію проекту: Один мільйон грн.
Громадський бюджет-2020
Проект 2.«Gamesland».
Спрямування конкурсу: облаштування зон відпочинку.
Стислий опис проекту: облаштування сучасного та безпечного дитячого прогулянковоігрового майданчику для дітей різних вікових груп з числа учнів НУШ, що відвідують групи
ГПД, дітей з особливими освітніми потребами.( проект включає ігрову зону та зону для
занять з розвитку фізичного здоров’я).
Керівники проекту-Карпова К.М.
Сума до запиту на реалізацію проекту: Один мільйон грн.
Громадський бюджет-2020
Проект3. «Здорова школа»
Спрямування конкурсу: Створення спортивної зони; спортивне виховання молодого
покоління; оздоровлення молоді; поширення ідей здорового способу життя;
підвищення спортивної грамотності та культури.
Стислий опис проекту: Будівництво спортивного комплексу на території Запорізького
навчально-виховного комплеку №63 «Здорова школа». Облаштування спортивного
майданчику з метою розвитку молодого покоління: кмітливості, спритності, витривалості.

Проект включає таке обладнання як турніки, степери, спортивні драбини, покриття.
Практика зі створення подібних комплексів показує, що створення такого майданчику
дасть змогу залучити більше молоді до здорового способу життя.
Керівник проекту: Харченко В.Е.
Сума до запиту на реалізацію проекту: Один мільйон грн.
Посильну допомогу у вирішенні проблем школи надавав та надає депутат Запорізької
міської ради Поливяний С.О. (протягом 2018-2019р.-фактично надано 54 тис. гривень.
Державна освітня субвенція на придбання обладнання для класів як інклюзивної освіти,
так і класних кімнат та інших приміщень для 1-х класів згідно вимог Нової Української
Школи, отримана в повному протягом червня-грудня 2019- року-цього року
сподіваємось на отримання чергового тематичного траншу.
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану
внутрішнього контролю, календарних планів педагогів та планів виховної роботи
класних керівників. Відпрацьована роками система планування в ЗНВК№63, що
заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу,
забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в
процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчальновиховного процесу є ефективною та забезпечує планомірний розвиток школи, зумовлює
якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу , його
навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль
дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно
реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані
резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Під час здійснення
внутрішнього контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступниками
директора школи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану
викладання предметів з використанням комп’ютера.
Аналіз результатів внутрішнього контролю знаходить відображення у рішеннях
педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за
рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану
відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу
адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та
учнів.
Протягом 2019-2020 років педагогічний колектив закладу нагороджений Грамотами
територіального відділу освіти Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та
виконавчого комітету Запорізької міської ради за результативну активну участь в грантових
проектах соціального партнерства та залучення позабюджетного фінансування.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувався Статутом
школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками
директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що
регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.
Пропоную присутнім також ознайомитися із звітом ПК щодо виконання вимог Колективної
угоди та звітом Ради закладу про надходження та використання коштів Благодійного фонду
сприяння діяльності закладів освіти Шевченківського району за 2019-2020 навчальний рік,
які буде також розміщено на сайті закладу.
Директор Запорізького навчально-виховного комплексу №63
Запорізької міської ради Запорізької області
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