
Інформація
про результати виконання показників ефективності використання 

комунального майна, що передбачені додатком до контракту директора 
Запорізького навчально-виховного комплексу № 63 Запорізької міської 

ради Запорізької області Циганова Геннадія Володимировича
Код ЗКПО 20515999. Адреса 69071 м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 12а.
1 .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 загальноосвітнього навчально- 
виховного комплексу № 63 м.Запоріжжя”
2. ЗНВК № 63 має ліцензію на провадження освітньої діяльності, видану 
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 195-л « Про 
видачу Запорізькому навчально-виховному 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.
3. Робочий навчальний план закладу складається на основі розроблених 
Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із 
конкретизацією змісту шкільного компоненту освіти та профілю навчання. 
Робочий навчальний план закладу затверджується щорічно директором 
закдаду та погоджується Радою ЗНВК № 63.
4. ЗНВК №63 в реалізації завдань визначених статутом закладу користується 
навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, яким 
надано гриф Міністерства освіти і науки України, авторськими програмами, а 
також науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами, 
педагогічними технологіями, що сприяють отриманню освіти на рівні 
державних стандартів та поглиблюють зміст навчально-виховного процесу 
закладу.
Реалізація статутних та навчально-виховних завдань по кожному ступені 
навчання передбачає їх відповідність віковим особливостям та природним 
здібностям та учня ЗНВК № 63.
5. Забезпеченість програмною літературою з дисциплін державного та 
шкільного компоненту складає 92%, в тому числі - дисциплін профільного 
навчання- 75% і здійснюється за бюджетні кошти, а також за кошти 



Благодійного фонду сприяння діяльності ЗНВК № 63 у відповідності до 
чинного законодавства.
6. Діяльність ЗНВК № 63 щодо максимального охоплення навчанням та 
вихованням дітей від 2-17 років передбачає реалізацію наступних заходів 
(щорічно):
6.1. Комплектування груп дошкільного підрозділу та перших класів дітьми 
відповідно віку незалежно від проживання в мікрорайоні закладу.
6.2. Комплектування профільних 10-х класів згідно з планом набору.
6.3. Комплектування ГПД згідно із заявами батьків учнів 1-4х класів, чергової 
групи - відповідно до заяв батьків вихованців дошкільного відділення.
6.4. У відповідності з існуючими нормативами щодо поділу на групи при 
вивченні української мови, іноземних мов, ОЮТ, занять з фізичного 
виховання, трудового навчання та профільної освіти забезпечено поділ на 
групи в 1-11 класах закладу.
6.5. Своєчасне виявлення хворих дітей, організація роботи з їх медико- 
педагогічного супроводження, організація індивідуального навчання хворих 
дітей на дому, впровадження регіональної програми Реабілітаційно- 
терапевтичної фізичної культури в системі „Дитячий садок - початкова 
школа” (РТФК), формування груп ЛФК в початковій ланці ЗНВК № 63.
6.6. Забезпечення щоденного контролю за відвідуванням учнями занять в тому 
числі - учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку, на обліку ССН, а 
також мають навчальні досягнення на початковому рівні.
6.7. Організація загально шкільного обліку відвідування учнями занять, 
своєчасність вжиття заходів щодо профілактики необгрунтованих пропусків 
занять та спізнення на уроки.
6.8. Забезпечення контролю за відвідуванням в групах дошкільного відділення 
закладу.
6.9. Залучення учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, на обліку 
ССН до гуртів, секцій, клубів, шкільної художньої самодіяльності.
6.10. Діяльність школи на підготовці майбутніх першокласників „Зернятко” 
для дітей, які не охоплені дошкільним вихованням в системі ДДЗ 
(безкоштовно для батьків).
6.11. Організація харчування для дітей пільгових категорій.
7. З метою вдосконалення проведення уроку як основної форми процесу 
навчання, проводяться наради при директорі, засідання методичних 
об’єднань, методичної та педагогічної рад, психолого-педагогічних семінарів, 
педагогічних консиліумів творчих груп з наступної тематики:
7.1. Формування у школярів загальних умінь та навичок навчальної діяльності.
7.2. Реалізація наступності в діяльності дошкільного відділення та початкової 
ланки закладу.
7.3. Форми роботи з обдарованими дітьми та учнями, що мають високі 
здібності до навчання.
7.4. Створення сприятливих умов для дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей.
7.5. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за результатами 
тематичних атестацій.
7.6. Охорона праці та техніка безпеки учасників навчально-виховного процесу.



7.7. Впровадження активних форм навчання.
7.8. Активізація елементу творчості в спільній діяльності вчителя та учня в 
процесі уроку.
7.9. Розвиток індивідуальних здібностей, посилення творчого потенціалу 
школяра.
7.10. Удосконалення системи оцінювання успішності учнів.
7.11. Створення умов, сприятливих для співпраці, взаємодовіри та 
взаємоповаги учасників навчально-виховного процесу.
7.12. Робота закладу з питань охорони дитинства.
8. В ЗНВК № 63 створено належні умови щодо використання та збереження 
комунального майна відповідно до показників, затверджених Кабінетом 
Міністрів України.
8.1. З метою оптимального використання приміщень, що не задіяні 
безпосередньо в навчально-виховному процесі ЗНВК № 63 надано площі під 
оренду приватним установам та відділу житлових субсидій Шевченківської 
рай адміністрації згідно угод, оформлених Управлінням Комунальної 
власності Запорізького міськвиконкому (1 орендна угода - по приміщенням 
дошкільного підрозділу ЗНВК № 63, 2 угоди - по використанню площі в 
основному приміщенні закладу).
При цьому матеріально-технічна база закладу потребує оновлення.
9. Закладом забезпечується виконання кошторису, виконання угод, ведення 
фінансових операцій у відповідності до чинного законодавства. Контроль з 
цих питань здійснюється органами управління освітою.
10. Реалізація „Концепції діяльності ” та „ Програми розвитку ЗНВК № 63 ”, 
розробка та реалізація на рівні ланок закладу позитивно впливають на 
соціальний розвиток педагогічного, батьківського та учнівського колективу і 
сприяють результативності функціонування закладу з питань:

- максимального збереження контингенту учнів та вихованців протягом 
останніх шести років,

- забезпечення викладачами державного та шкільного компонентів, 
профільної освіти в межах 100% до штатного розпису,

- стабільний набір до 1-х та 10-х класів,
- конкурентно спроможність виховацців та учнів ЗНВК № 63 при вступі 

до гімназій, ліцеїв, класів з поглибленим вивченням предметів на рівні не 
менше 89% від числа бажаючих,

- входження ЗНВК № 63 до науково-освітнього комплексу „ЗІДМУ- 
КПУ”, наявність угод про співробітництво з ЗНУ, ЗДІА та ЗНТУ сприяло як 
вирішенню питань профорієнтації випускників, так і використанню бібліотек, 
комп’ютерних центрів, лінгафонних кабінетів ВНЗ в навчально-виховному 
процесі ЗНВК № 63 (робота в Internet, участь учнів закладу в роботі МАН, 
тощо).
Паралельно з цим, педагоги закладу залучені до проведення фахових 
семінарів, конференцій в даних ВНЗ.

- стабільність результатів участі шкільної команди в районному, 
обласному етапах Всеукраїнських олімпіад,



- створення умов для творчого зростання педагогічних працівників, 
пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і 
виховання,

- забезпечення виконання перспективного плану перепідготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів ЗНВК
№63.
11. Дотримуються вимоги щодо підзвітності загальним зборам, заснбовникам, 
місцевим органам державної виконавчої влади про виконання показників, 
передбачених контрактом.
12. Адміністрацією ЗНВК № 63 забезпечується своєчасне подання органам 
управління освітою встановленої статистичної, бухгалтерської звітності, а 
також інших відомостей про роботу і стан навчально-виховного процесу 
закладу.
13. Між адміністрацією та трудовим колективом закладу оформлено 
колективну угоду, про виконання умов якої адміністрація ЗНВК № 63 спільно 
з ПК звітують перед загальними зборами трудового колективу.
14. Фінансово-господарська діяльність ЗНВК/№ 63 здійснюється на основі 
кошторису у відповідності до чинного законодавства.
15. Директором забезпечується виконання вимог щодо ведення обов’язкової
документації. /

28.05.2020 р. Г.В. Циганов


