
 

Звіт директора комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 

Харківської міської ради Харківської області»  Косміної В.І. 

Про підсумки роботи навчального закладу у 2018/2019 навчальному році  та завдання на 

2019/2020 навчальний рік 

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської  

міської ради Харківської області» - одна з найстаріших шкіл району та міста вперше прийняла до 

своїх обіймів  школярів осіннього ранку 1958 року, у 1962 році отримала статус спеціалізованого 

навчального закладу з поглибленим вивченням англійської мови, у 1982 році – статус 

спеціалізованого навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської та 

німецької).  

Відповідно до Статуту відбувається формування комунікативної компетенції учнів, 

розвиток умінь використання іноземної мови як інструменту в діалозі культур і цивілізацій 

сучасного світу, що є - актуальним в умовах впровадження концепції Нової української школи. 

Місія школи - підготовка молодого покоління, здатного інтегруватись у світовий освітній 

простір, гідно представляти Україну за її межами, бути готовими до вирішення складних 

економічних, соціальних та політичних питань України і всього світу. 

У закладі освіти створено комфортне  середовище для максимального прояву і реалізації   

творчого та інтелектуального потенціалів учнів і вчителів, що  виховує  цілісну особистість,  

усебічно розвинену, здатну до критичного мислення, патріота з активною життєвою позицією, 

інноватора.  

Стратегічна мета розвитку спрямована на реалізацію  компетентностей, представлених 

на екрані. Діяльність закладу організована в межах громадсько-активної школи «Назустріч 

успіху» -  сучасного освітнього середовища, у якому забезпечено наступність школи І ступеня (діє 

у школі №33)  та ІІ-ІІІ ступенів  шляхом розкриття та реалізації особистогоо потенціалу дитини 

через колектив закладу, сім’ю та громаду.  

Складові позитивного іміджу школи:  

- високий рівень якості освітніх послуг у відповідності до державних стандартів; 

- рівень гуманітарної культури, загальнолюдських духовних цінностей, толерантності, 

національної свідомості та патріотизму; 

- позитивне емоційне поле взаємовідносин на рівні «учитель-учень», «учитель-учитель», «учитель-

батьки-учні»;  

- забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей: освіта  відповідно до індивідуальних та 

фізичних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей учнів. 

Спрямованість  на результат забезпечує зростання позитивного іміджу через: 

- підвищення професійного рівня та методичної майстерності педагогічних кадрів, зміцнення 

зв’язків із наукою, втілення інноваційних технологій - це співпраця із закладами вищої освіти, 

забезпечення умов для підвищення кваліфікації вчителя на різних рівнях та участь у сертифікації; 

- забезпечення умов для розвитку загальнолюдських духовних цінностей, толерантності, 

національної свідомості та патріотизму, зміцнення зв’язків з інтелектуальними та творчими 

колективами міста, розвиток співпраці з музеями української історії та культури України; 

- надання кожній дитині позитивного емоційного поля взаємовідносин на рівні «вчитель-учень», 
«учитель-учитель», «учитель-батьки-учні» шляхом кваліфікованих психолого-педагогічних 

консультацій, активізації діяльності шкільної служби порозуміння; 

- забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей з урахуванням їх індивідуальних та 

фізичних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей – це своєчасне проходження учнями 

поглиблених оглядів, у тому числі з використанням оновленої бази шкільного медичного кабінету, 

участь у міжнародних проектах та традиційних заходах (Дні здоров’я, цікаві програми у таборі 

відпочинку з денним перебуванням тощо). 

Стратегічний курс діяльності педагогічного колективу -  поглиблення позитивних результатів 

діяльності відповідно до набутого статусу через поліпшення якості навчання  відповідно до 

Державних стандартів освіти, забезпечення ефективного використання матеріальних, фінансових, 

енергетичних ресурсів. 

Зазначені у статті 27 Закону України «Про освіту» пріоритетні напрями роботи  

реалізуються в діяльності закладу освіти, спрямованої на організацію умов для продуктивного 

навчання учнів.  
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Створені безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці: навчальні кабінети 

оснащені комп’ютерною технікою, проекторами, мультимедійними дошками, є сучасні, 

забезпечені в межах фінансування, актова, спортивна зали, їдальня, туалетні кімнати.  

Разом з тим, необхідним є створення кабінету психологічного розвантаження, оновлення 

комп’ютерного парку, що можна вирішити в межах ефективної фінансово-господарської 

діяльності за підтримки органів педагогічного та учнівського самоврядування.  

Активно діють педагогічна рада, дитяча організація «УРА» (Умные, решительные, 

активные) та суспільно активна профспілкова організація. За їх ініціативи проводяться акції, 

спрямовані на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ветеранам 

війни та праці.  

У той же час потребує посилення дієвість та відкритість громадського контролю 

профспілкового комітету та батьківської ради щодо вивчення умов навчання та праці, харчування, 

медичного обслуговування учнів та педагогів. 

Діюча система в основному  забезпечує  умови, навчання учнів  здорового способу життя: 

використовуються спортивна зала (працюють секції з таеквондо та черлідінгу), спортивний 

майданчик, використовується  смуга перешкод, що поліпшила рівень фізичної підготовки учнів та 

матеріальну базу предмета «Захист Вітчизни». Традиційним стало проведення Шевченківських 

читань, Шекспірівських днів, засідань Клубу любителів книги (підготовка вистав разом з 

професійними акторами, учнями школи). 

Разом з тим,  на виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», який набув чинності 16.07.2019 року, необхідно до 2022 року водночас з 

підготовкою вчителів на обласних курсах української мови організувати аналогічну роботу в 

школі та сприяти розповсюдженню досвіду педагогів, які вже декілька років використовують 

терміни українською мовою в освітньому процесі школи з російською мовою навчання; окрім 

тісної співпраці із театром імені Пушкіна, налагодити ділові та творчі стосунки з театром імені 

Шевченка через активізацію роботи шкільного музею Лесі Українки. 

Для колективу співробітників – однодумців наш заклад – стартовий майданчик для добрих 

справ. Особлива увага надається Школі педагога-початківця, де професійно зростають молоді 

вчителі та вдосконалюють майстерність колеги зі значним досвідом.  

Адміністрація закладу забезпечує наступність у діяльності педагогів 4-5-х, 9-х та 10-х 

класів; підтримує педагогічні династії, що позитивно впливає на встановлення ділових, 

партнерських стосунків між працівниками.  

Педагоги школи активно розповсюджують свій досвід: 38% вчителів мають розробки, 

впроваджують авторські навчальні програми, проекти, освітні методики й технології, методи й 

засоби, у тому числі з компетентнісного навчання. Активно спілкуються з колегами, учнями та 

батьками на своїх сайтах 16 педагогів. 

Але необхідно зазначити, що школа потребує омолодження кадрового складу за рахунок 

забезпечення більшої академічної свободи, включаючи свободу викладання, вільного вибору 

форм, методів і засобів навчання, що відповідають умовам НУШ. Плануємо збільшити кількість 

тих, хто має бажання навчатися в аспірантурі,  отримувати магістерський ступінь та пройти 

сертифікацію. 

Забезпечено  розвиток ділових міжнародних відносин (щорічні виїзди вчителів та дітей за 

міжнародними програмами до міста Цинцинатті (США), Кентської школи (Велика Британія), 

зустрічі з викладачами та науковими діячами Англії, США). Діяльність школи як екзаменаційного 

центру Кембриджського синдикату, де приймаються міжнародні іспити всіх рівнів, відзначена 

грамотою синдикату за високу якість проведення іспитів на базі закладу освіти.  

Але потребує удосконалення та модернізації співпраця з провідними  закладами вищої 

освіти Харкова.  

Успіхи в професійній діяльності педагогів відзначені за результатами конкурсу «Учитель 

року» на всеукраїнському, обласному, міському та  районному рівнях. За результатами атестації 

щорічно підвищуються кваліфікаційні рівні педагогів. 

Запорукою попередження виникнення конфліктних ситуацій є добре налагоджена 

діяльність психологічної служби: працює Шкільна служба порозуміння, створені умови для 
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відпочинку колективу та можливість  проводити  заходи для культурного та духовного збагачення 

працівників. 

Але потребують розробки разом з профспілковим комітетом та батьківською радою 

положення щодо залучення кращих, перспективних  педагогів, у тому числі молоді, до 

професійних конкурсів. 

За результатами 2018/2019 навчального року в школі відсутні учні, які навчаються на 

низькому рівні. 77% мають достатній та високий рівні. Відзначені золотими та срібними медалями 

за успіхи в навчанні 3 випускники, 17 отримали свідоцтва особливого зразка. За підсумками ЗНО 

випускники школи впродовж останніх трьох років посідають 17-19 місця серед шкіл міста. 9  

наших учнів - переможці олімпіад обласного та міського рівнів з англійської мови, біології, 

математики, фізики, російської мови та ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту робіт МАН з 

англійської та російської мов; маємо переможців  у складі збірних команд району всеукраїнських 

турнірів юних фізиків, біологів, математиків, винахідників-раціоналізаторів, журналістів, 

істориків та правознавців.  

З метою створення належних умов у закладі освіти, що забезпечать безумовне дотримання 

порядку закінчення 2018/2019 навчального року і проведення державної підсумкової атестації   

учнів 9-х класів з 22 травня по 13 червня 2019 року проводилася державна підсумкова атестація 

випускників 11-х класів, з 28 травня по 04 червня 2019 року проводилася державна підсумкова 

атестація учнів 9-х класів. 

Державну підсумкову атестацію складали 114 учні 9-х класів. Учні 9-х класів складали 

державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови, математики, іноземної мови 

(англійської). 3 учні звільнені від проходження ДПА за станом здоров’я. 

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів  

Предмет Складали        

ДПА 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Українська мова  111 - 17 57 37 

Іноземна мова 

(англійська) 

111 - 
10 43 58 

Математика 111 - 20 55 36 

Результати державної підсумкової атестації з української мови показали, що 84,7% учнів 

виконали роботу на високому та достатньому рівнях. Типові помилки, які допустили учні при 

написання диктанту: розділові знаки при однорідних членах речення, написання складних слів, 

подовження приголосних. У порівнянні з минулим роком результати підвищився на 9,5%. 

Результати державної підсумкової атестації з англійської мови показали, що 93,7% учнів 

володіють на високому та достатньому рівнями комунікативної мовленнєвої компетенції, 

сформовані практичні та міжкультурні уміння та навички. Найбільш успішно учні виконали 

завдання з читання. Типовою помилкою при виконанні цього завдання була недостатня 

аргументованість відповідей. Завдання на використання мови успішно виконала більшість учнів, 

але треба відмітити, що завдання на вживання часів дієслів були найбільш складними. Написання 

творів різних жанрів викликало труднощі насамперед в учнів, що  володіють англійською мовою 
на середньому рівні. Типовими помилками при виконанні цього завдання були: вживання 3 особи 

однини в теперішньому неозначеному часі, узгодження часів, порядок слів у різних типах речень, 

вживання артиклів та прийменників. У порівнянні з минулим навчальним роком результати 

підвищилися на 7,7%. 

За результатами державної підсумкової атестації з математики учні підтвердили свої річні 

бали. Письмова робота містила завдання з алгебри та геометрії. Якість знань за підсумками 

державної підсумкової атестації з математики становить 82%. У порівнянні з минулим навчальним 

рокам результат знизився на 9,2%.  

Результати державної підсумкової атестації показали відповідальне ставлення до підготовки 

та складання іспитів. 

Серед учнів 9-х  класів, що складали ДПА:  

• 86,9%  учнів  показали достатній та високий рівні навчальних досягнень, це на 6,1% вище 

показників минулого року. 
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• 13,1% учнів показали середній рівень навчальних досягнень. Рівень підготовленості до 

державної підсумкової атестації  учнів 9-х класів підвищився на 6,1% у порівнянні з минулим 

роком. 

 Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО складали 51 учень 11-х класів. 

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів 

Предмет Складали ДПА Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

 рівень 
Учні 

школи 

Учні-

екстерни 

Українська мова  51 - - 10 24 17 

Математика     31 - - 5 21 5 

Історія України 22 - - 2 15 5 

Іноземна мова 

(англійська) 
42 - - 6 19 17 

Біологія 2 - -  - 2  - 

Географія 0 - -  - -   - 

Фізика 1 - -  - - 1 

З української мови достатній та високі рівні склали 80,4 (результат минулого року знизився 

на 12,1%); з математики  –  83,9% (у минулому році – 66,7%), з історії України – 90,9% (у 

минулому 83,3%), з англійської мови –85,7% (у минулому році 92,5%), з фізики – 100% (впродовж 

останніх трьох років учні фізику не складали). 

Серед учнів 11-х класів, що складали ДПА:  

• 83,2% (у минулому році 87%) учнів показали достатній та високий рівні навчальних 

досягнень. 

• 16,8% учнів показали середній рівень навчальних досягнень 

Але нагальною потребою є залучення викладачів закладів вищої освіти до викладання 

предметів у школі, а також розповсюдження досвіду, набутого у мовному таборі: проведення 

упродовж навчального року та канікул конференцій, інтерактивних заходів (тренінгів, занять, 

спілкування з носіями іноземних мов тощо) на базі вишів та Українсько-британського центру, що 

забезпечить підвищення рівня володіння учнями іноземними мовами.  

Відбувається  осучаснення шкільної бібліотеки: створюється медіатека підручників, що 

поліпшить доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, розвиток інформатизації за рахунок 

застосування нових ліцензійних комп'ютерних програм, інтерактивних засобів проведення занять. 

У перспективі – створення медіатеки художньої літератури. 

  Визначаючи рівень виховної роботи, педагогічний колектив враховує ступінь підвищення 

рівня вихованості школярів, найважливішим показником якого є ставлення учнів до навчання:  

залучення дітей до активної участі в житті класу та школи поліпшує не тільки вихованість, а й  

результати  успішності  навчання.  

  У 2018/2019 навчальному році продовжено роботу предметних декад: насичене 

інтелектуальне середовище створює навчально-виховний простір, урізноманітнює форми 

позакласної виховної роботи та предметної. Найбільш цікавими були предметні декади, проведені 

учителями історії, англійської та німецької мов, української мови та літератури, географії, 

математики у співпраці з класними керівниками. 

Окрім цього, з метою більш повної реалізації інтересів, нахилів та здібностей дітей, 

здійснення якісної підготовки до різноманітних конкурсів та олімпіад з іноземних мов у 

варіативній складовій  навчального плану зазначено години для групових та індивідуальних 

занять.  

  У 2018/2019 навчальному році проведені цікаві позакласні заход: «Про символіку України» 

(8-А клас,  Гриценко С.І.), «Моя земля - земля моїх предків» (9-А клас, Сєрикова І.В.),  «Ми - діти 

України» (9-В клас, Юр’єва О.В.), «Україна - наша Батьківщина» (9-Г клас, Кронгауз В.О.), «Є 

пам'ять, якій не буде кінця» (10-А клас, Виноградова Т.М.),  «Твоє майбутнє у твоїх руках» 

(Звєрєва О.Ф., Єрмакова О.М.); урок-реквієм  «Мій біль-Чорнобиль» (7-А, 9-Б класи, Гелеверя 

О.В., Хоша Т.В.), урок пам’яті «Харків у роки окупації» (7-Б клас, Сургай Л.І.), «Свято врожаю» 

(6-А клас, Юрікова Т.В.),  «Свято Масляної» (9-В клас, Кальчева Ю.С.), «Різдвяний вечір» (7-В 
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клас, Сухецька І.Б.). Проведено за паралелями класів: конкурс «Школа має талант» (5-ті класи),    

новорічні свята (5-7-мі класи.); свята до дня працівника освіти «Перед ім’ям твоїм, учитель» (10-ті 

класи); «День святого Миколая» (6-ті класи.),  до Дня матері (6-ті класи) тощо. 

 У межах Євроклубу  «Подорожуємо Україною»  здійснено  екскурсії до міст Львова, 

Чернігова, Сковородинівки, Полтави, Києва, Куп’янська, Валок, Одеси учнями 6-11-х класів; до 

Музею Міліції Московського районного відділу; 9 листопада 2019 року євроклубівці взяли 

активну участь у святкуванні Дня української писемності (проведено єдиний урок «Мова моя 

калинова», всеукраїнський диктант, шкільний флешмоб, оформлено виставку «Мова – душа 

народу»), під час Місячника правової освіти відбулися засідання університету правових знань 

(«Європейський інструмент сприяння демократії та правам людини»), виставка стіннівок та 

плакатів на правову тематику, виховні години на тему «Люби Україну – твою рідну землю», 

зустрічі з представниками правоохоронних органів.  

Окрім цього учні школи відвідують у позашкільний час гуртки при центрах дитячої та 

юнацької творчості,  спортивні та музичні школи, школи мистецтв, комп’ютерні курси. 

Діяльність органів шкільного самоврядування принесла результати:  

- ІІІ місце в районному етапі конкурсу «Учень року-2018» посіла учениця 11-А класу Сіддікі 

Ясміна; 

Цікаві презентації підготовлені до конкурсів: «Місцеве самоврядування - це ми!», 

«Енергонезалежність України» (конкурс малюнків); «Моя країна - Україна» (фотоконкурс);  

«Благодійна Україна» (національний конкурс); «Україна вишивана»; шкільної агітбригади ДЮПР; 

шкільних екранних робіт; «Мій біль-Чорнобиль»; шкільних відеороликів «Діти проти насильства»; 

«Пасхальний візерунок» (розпис писанок); районний фестиваль черлідерів; пошукового 

спрямування: «Мій родовід», «Ордени та медалі моєї сім’ї», «Оберег моєї родини», «Герої-

земляки-захисники України». 

У 2018/2019 навчальному році стипендіатом Харківської міської ради «Кращий учень 

навчального закладу»  стала учениця 11-А класу Сіддікі Ясміна.   

Упродовж навчального року проведено традиційні загальношкільні виховні заходи, 

присвячені відзначенню пам’ятних дат: 74-ої річниці Перемоги у Другій світовій війні (урок 

пам’яті «Харків у полум’ї війни» з представниками Харківської обласної дитячої бібліотеки), 33-

річниці аварії на ЧАЕС (вахта пам’яті, урок-реквієм «Дзвони Чорнобиля»), до дня Захисника 

Вітчизни та відкрите засідання КЛК (55-й традиційний вечір); спортивні змагання до Дня фізичної 

культури та спорту; тематичні конкурси малюнків («Пасхальні візерунки»); свята (Першого та 

Останнього дзвоників, новорічні, врожаю, Масляної; День святого Валентина, День театру, 

«Шекспірівські дні», День вишиванки;); тижні (безпеки дорожнього руху, правових знань, безпеки 

життєдіяльності учнів) (за окремими планами); уроки мужності (до Дня Збройних Сил України та 

до Дня Перемоги у Другій Світовій війні); Шевченківські та Шекспірівські читання; місячники 

(правових знань та профорієнтації); фестивалі (агітбригад з пропаганди безпеки життя, української 

творчості); екологічна акція «Замість ялинки новорічний букет»;  інтелектуальна гра «Що? Де? 

Коли?»; усний журнал «Харків очима небайдужих дітей»; конкурс «Краса рідної мови»; 

екологічний двомісячник «Зелена весна»; зустрічі (з воїнами-інтернаціоналістами та  у 

«Театральній вітальні»); дні цивільного захисту; виставка власних виробів «Місто майстрів»; 

трудовий десант «Перетворимо школу на квітучий сад»; військово-патріотичні ігри «дружин юних 

пожежних» та «Патріот»; урочисте  - нагородження переможців олімпіад, турнірів та конкурсів 

різних рівнів. 

       Аналіз виховної роботи дає можливість зробити висновки, що пріоритетними залишаються  

питання пошуку ефективних форм і методів виховної роботи з дітьми, врахування принципів 

диференціації та індивідуалізації виховання, продовження впровадження активних прийомів 

педагогічної підтримки школярів. 

Організація роботи в комунальному закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» щодо харчування учнів у 2018/2019 

навчальному році здійснювалась на виконання чинного законодавства України, з метою створення 

умов для збереження здоров’я дітей, удосконалення системи організації повноцінного харчування 

школярів та поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей учасників антитерористичної операції і дітей з малозабезпечених сімей у закладі освіти. 
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Адміністрацією навчального закладу робота шкільної їдальня трималася під постійним 

контролем: своєчасно, в міру необхідності оновлюється інформаційний куточок, у якому 

розміщено щоденне меню, оформлене відповідно до нормативних вимог, графіки харчування 

учнів та чергування вчителів на перервах, режими (роботи їдальні, прибирання брудного посуду, 

вологого прибирання приміщення обідньої зали із зазначенням виконавця та відповідального), 

перевірялась відповідність меню  наявним стравам, буфетної продукції - затвердженому 

асортименту. 

Для харчування учнів створені належні умови: у наявності харчоблок, розташований на 

цокольному поверсі закладу (є обідня зала, варочний цех (поділений на функціональні зони з 

урахуванням технологічного процесу), цех сирої продукції, приміщення для миття посуду, комора 

для зберігання продуктів), система водопостачання централізована, санітарно-технічний стан 

задовільний, гаряча проточна вода до всіх мийних ванн подається з електроводонагрівача на 100 

л/годину з підключенням на харчоблоці.  

Шкільна їдальня забезпечена технологічним обладнанням.  

Обідня зала розрахована на 84 посадочних місця, умови для дотримання правил особистої 

гігієни учнями та персоналом створені та дотримуються: на столах розміщено серветки, перед 

обідньою залою встановлено 3 умивальники, забезпечені рідким і туалетним милом та паперовими 

рушниками.  

У їдальні готують перші, другі страви (добові проби відбираються щоденно згідно з меню в 

повному обсязі, з описом, дотриманням температурного режиму), буфетну продукцію (випічка: 

булочки, пиріжки), напої; кондитерські вироби реалізуються в промисловій упаковці. На буфеті 

облаштовано місце для кип’яченої води; стан посуду для кип’яченої води, розміщення столових 

приборів (виделок, ложок) та санітарний стан умивальників, обідньої зали, харчоблоку, 

технологічного обладнання, миючих ванн, буфета відповідає вимогам; на підвіконнях в обідній 

залі та на харчоблоці відсутні зайві речі; вологе прибирання приміщення обідньої зали 

проводиться після кожного прийому їжі, харчоблоку – у разі потреби під час роботи та наприкінці 

робочої зміни щоденно). 

Класні керівники своєчасно виявляли учнів, які відносяться до пільгових категорій та 

мають право на отримання безкоштовного харчування; проводили систематичну роботу щодо 

збільшення кількості учнів 5-11-х класів, охоплених гарячим харчуванням; проводили бесіди щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних норм та поведінки дітей у їдальні; своєчасно надавали заявки на 

харчування учнів. 

У 2018/2019 навчальному році працювала комісія громадського контролю за якістю 

харчування. Питання, які розглядаються в межах роботи комісії щодо здійснення громадського 

контролю: організація харчування дітей, які потребують дієтичного харчування; відповідність 

щоденного меню стравам у їдальні; своєчасність підготовки зали їдальні для прийому їжі; 

дотримання в їдальні, буфеті, підсобних приміщеннях правил санітарії; наявність страв дієтичного 

харчування є актуальними. 

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації 

продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю 

сертифікатів відповідності здійснюється безпосередньо директором школи, медичною сестрою 

школи, заступником директора з навчально-виховної роботи, відповідальною за організацію 

харчування в школі, та комісією здійснення громадського контролю. 

Станом на 24.05.2019 показник охоплення харчуванням учнів школи складає 100%, гарячим 

харчуванням – 99,9%, буфетною продукцією – 99,9%. 

   У 2018/2019 навчальному році організовані та проведені профілактичні медичні огляди 

учнів навчального закладу до початку навчального року, після закінчення шкільних осінніх, 

зимових і весняних канікул.  

 Для вивчення стану здоров’я дітей, розподілу школярів на групи для занять фізичною 

культурою у лютому – травні 2019 року проведені поглиблені профілактичні медичні огляди учнів 

Для організації проходження яких забезпечено заходи: широке інформування всіх учасників 

навчально-виховного процесу про порядок проведення  профілактичних медичних оглядів учнів у 

2018/2019 навчальному році, кожній дитині видано направлення на проходження поглибленого 
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профілактичного медичного огляду за місцем спостереження дитини на підставі укладеної 

декларації на медичне обслуговування.  

За рахунок бюджетних, спонсорських та позабюджетних коштів у 2018/2019 навчальному 

році було проведено ремонтні роботи. 

1. Замінено:  

1.1.підлогу на першому поверсі; проведено ремонт підлоги на другому поверсі; 

1.2.радіатори – 6 штук; 

1.3.частину труб теплової системи. 

2. Відремонтовано: 

2.1.приміщення під бібліотеку – проведено капітальний ремонт; 

2.2.освітлення на сходових маршах. 

3. Придбано:  

3.1.фарбу; 

3.2.медикаменти; 

3.3.світильники; 

3.4.лампи люмінесцентні та енергозберігаючі; 

3.5.рукавички господарчі; 

3.6.мийні та дезінфікуючі засоби; 

3.7.комплект меблів для кабінетів німецької мови та інформатики;  

3.8.комп’ютерний стіл; 

3.9.проектор мультимедійний для кабінету інформатики; 

3.10.тарілки 80 штук; 

3.14.горщики для квітів; 

3.15.жалюзі для кабінетів історії, естетики та бібліотеки; 

3.16.проекційний екран для кабінету української мови; 

3.17.дошки для кабінетів англійської мови 2, німецької мови 1; 

3.18.стіл письмовий – 6 штук; 

3.19.стілець м’який – 50 штук; 

3.20.газонокосарку; 

3.21.чайник для їдальні – 2 штуки; 

3.22. москітні сітки – 4 штуки 

 Викладене вище спонукає педагогічний колектив школи до подальшого вдосконалення 

своєї роботи у 2019/2020 навчальному році. 

 

 

 

 

 

 

 

 


