ЗВІТ ДИРЕКТОРА
ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ
Директор, адміністрація школи у своїй діяльності впродовж звітного
періоду керувалися законодавством України, Положенням «Про порядок
звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійнотехнічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та
громадськістю», а також Статутом школи, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативними
актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.
Червоненська ЗОШ І-ІІІ ступенів є комунальним закладом. Управління та
фінансування здійснюється відділом освіти Золочівської РДА, якому
делеговані відповідні повноваження. Школу засновано в 1970 році.
На початок 2017 - 2018 навчального року в школі навчалося 152 учні, на
кінець навчального року – 152 учні, у 1-х – 4-х класах - 67 учнів (на кінець —
67) учнів, у 5-х – 9-х – 85 (на кінець 85). Індивідуальної форми навчання не
було.
У поточному навчальному році школа працювала в режимі 5-денного
навчального тижня.
Укомплектовано 9 класів з середньою наповнюваністю 17 учнів.
Учні 9-го класу в кількості 14 учнів не продовжили навчання в 10 класі.
Зі школи в 2017-2018 н.р. випущено 14 учнів 9 – х класів. Усі вони були
допущені до державної підсумкової атестації.
Закінчили навчальний рік на високому рівні – 7% школярів, достатньому –
72 % , середньому – 21%, початковому – 0%. Неатестованих учнів немає.
25 учнів 2-8 класів закінчили навчальний рік з Похвальними листами.
Свідоцтв з відзнакою у випускників 9 класу не було.
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням .
У 2017-2018 н. р. педколектив працював над науково-методичною
проблемою: "Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі
розвитку самоосвітньої й творчої активності вчителів та учнів". З цією метою
було забезпечено цілеспрямоване і безперервне підвищення науковометодичної і професійної майстерності кожного вчителя, надано дієву
допомогу педагогам, що відчувають утруднення в організації навчальновиховного процесу.
Основна методична робота здійснювалася через методичну раду школи,
та динамічну групу вчителів, аспекти діяльності яких розглядалися на
тематичних засіданнях педагогічної ради школи і заняттях психологопедагогічних семінарів.

Діяльність методичної служби була спрямована на вдосконалення
змісту форм, методів навчально-виховного процесу. Методична рада
працювала над узагальненням досвіду роботи вчителів, які атестувалися.
Протягом 2017-2018 року в школі працювало методичне об'єднання
класних керівників, а також вчителі-предметники брали участь у засіданнях
міжшкільних методичних об'єднань. Слід зазначити, що засідання
методичних об'єднань мали практичний характер, проходячи у формі ділової
гри, круглого столу, презентації, проведення відкритих уроків.
Методичне об'єднання класних керівників працювало над проблемою:
"Виховання свідомої дисципліни учнів через самоврядування".
На базі школи було проведено засідання Золочівського освітнього
округу №2 (природничо-математичний цикл), педагогічної майстерності
вчителів географії району.
Традицією школи стала участь учнів у мовному таборі, районних олімпіадах
з базових дисциплін, турнірах.
Результати ІІ туру олімпіад у 2017-2018 н.р.
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Атестація педагогічних працівників у поточному навчальному році
проводилася згідно з планом роботи школи. Графіків зриву атестації та
курсової підготовки не було. Шість педпрацівників та один бібліотекар
пройшли атестацію і успішно підтвердили свій кваліфікаційний рівень.

Вовянці Л.Я. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії».
На початок навчального року школа в повному обсязі була забезпечена
педагогічними кадрами. Розподіл навчального навантаження між учителями
проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим
комітетом школи.
Кадрова база школи складає:
Категорія, звання
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8 тариф. розряд
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Всього :
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Планування виховної роботи школи здійснювалося на основі Програм
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів України» з урахуванням потреб і пропозицій учнів,
вчителів, батьків.
Педагогічний колектив школи працював над реалізацією виховної
проблеми: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку
самоосвітньої й творчої активності вчителів та учнів».

Протягом 2017-2018 навчального року учні брали участь у
загальношкільних та районних конкурсах .
У цьому навчальному році школярі більш активно відгукнулися на
різноманітні акції:
 «Милосердя»
 «Подай руку допомоги»
 «Серце до серця»
 «Чисті джерела»
 «Збережемо первоцвіти»
 «Увага! Діти на дорозі»
 «Посади дерево»
Протягом навчального року проведено загальношкільні виховні заходи:
Свято першого дзвоника, ярмарка «Дари осені», виставки малюнків до дня
Миру, виставка квітів «Осінній букет», святковий концерт-привітання до дня
працівників освіти, Малі Олімпійські ігри, розважальна програма «Осінній
вернісаж», театралізована вистава «Миколаю, Миколаю, до нас у гості
завітай», виставки дитячих малюнків на теми: «Права дітей в малюнках»,
«Обережно: вогонь!» до дня працівників пожежної охорони, «Зі святом,
мамо!» до Дня матері, «Загадковий космос» до Дня космонавтики, «Будь
толерантним» до Дня толерантності, тематичні лінійки: «Співаємо славу тій
події і тепер!» до Дня Соборності та Свободи України, «Дзвони нашої
пам’яті» до Дня вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, усний журнал «Вінок слави Кобзарю», калейдоскоп
учнівських презентацій «Шевченко – наш сучасник», свято останнього
дзвоника, урочисте вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту,
акція з благоустрою «За чисте довкілля», місячник екології «Зелена весна».
Участь у загальношкільних масових заходах дала змогу кожній дитині
відчути себе частиною великого колективу, згуртувала, дала підґрунтя для
особистісного зростання кожного вихованця. Під кінець навчального року
спостерігались зацікавленість дітей та більш відповідальне ставлення до
участі у загальношкільних масових заходах.
Класними керівниками проведено відкриті виховні заходи: «Королева
Осені» (класний керівник 8 класу ), «Паління: данина моді, звичка, хвороба»
(класний керівник 7 класу), «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (4 клас),
«Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (класний керівник 2 класу),
«Українські вечорниці» (класні керівники 8-9 класів), «Україна – моя
Батьківщина» (класний керівник 5 класу), «Мамо, матінко, матусе…»
(класний керівник 3 класу ), «Я руки цілую, рідненька» (класні керівники 6,7х класів), «Дивовижні тварини світу» (класний керівник 1 класу), .), «Свято
букваря» (класний керівник 1 класу ), «Прощавай, початкова школо»
(класний керівник 4 класу), години спілкування «Попередження жорстокого

поводження з однолітками» (7-9 клас), заняття з елементами тренінгу «Права
очима дітей» (5-6 класи).
У школі організовано роботу гуртків за інтересами: спортивний
(басектбол, футбол); туристсько-краєзнавчий «Юні мандрівники».
Протягом 2017-2018 навчального року організаційно-методична робота
соціального педагога складалась з оформлення соціально-педагогічних
карток, спільно з класними керівниками були обстежені житлово-побутові
умови проживання учнів школи. Результатами обстеження узагальнено та
складено відповідні акти всіх учнів пільгових категорій.
Систематично оновлювалися банки даних всіх учнів пільгового
контингенту. Це діти: з багатодітних родин, діти, батьки яких постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечені.
Діти пільгових категорій були залучені до роботи в шкільних гуртках
та спортивних секціях за інтересами. Усі учні пройшли обов’язкові медичні
огляди.
Протягом навчального року було організоване одноразове гаряче
харчування для всіх учнів 1-4 класів та дітей із малозабезпечених сімей.
Шкільна їдальня функціонує з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про
що свідчить відсутність приписів районної СЕС.
Батьки беруть участь в організації дозвілля дітей: проводяться
батьківсько-учнівські свята, екскурсії.
У школі працює психологічна служба, в якій надаються консультації
батькам з питань виховання та навчання учнів.
В усіх класах проводяться інформаційні хвилинки, години спілкування,
виховні години, заходи з вивчення та використання державної символіки
України, роз’яснення положень Конвенції про захист прав людини.
Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів є складовою
частиною безперервного та послідовного виховання. У червні 2018 року в
школі працював мовний табір.79% учнів оздоровлюються з батьками, з них
частина планує відпочивати в літніх дитячих таборах, частина — на морі з
родиною.
Протягом 2017-2018 навчального року сталося 3 травмування (в
побуті).
Згідно з п. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» під час надання
щорічної основної відпустки всім педпрацівникам надається матеріальна
допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Робота із соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів
та працівників закладу здійснюються на достатньому рівні.

Станом на 01.07.18 р. проведено частково заміну освітлювальних ламп
у коридорі 2 поверху, побілено стелі та пофарбовано стіни в коридорах 2
поверху і здійснено косметичний ремонт кабінетів.
Планується виконати в липні: косметичний ремонт фойє школи, частковий
ремонт їдальні, косметичний ремонт в кабінеті заступника директора.
На порядок денний постає чимало проблем, які потребують негайного
вирішення (заміна кранів, заміна освітлення у класах). Все заплановане буде
виконано, але виключно за умови фінансової забезпеченості.
Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи,
планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителівпредметників і виховної роботи класних керівників. Така система
планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок,
підрозділів та учасників навчально-виховного процесу забезпечує
координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в
процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню
навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом
навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення
викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм,
перевірка класних журналів, щоденників поведінки учнів тощо.
Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди,
інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля
позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в
школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ;
переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення
до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю. Учителям
надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру
роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.
Основні завдання школи на 2018/2019 навчальний рік:
-впроваджувати «нову українську школу», як основу нової якості освіти.
запровадити абсолютно нові стандарти навчання;
- продовжити роботу школи щодо створення здоров’язберігаючого
середовища – оптимальних умов для навчання і виховання дітей, фізичного
розвитку, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; запобігання усім видам
травматизму; забезпечення якісного харчування та медичного
обслуговування учнів;
- забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного процесу за
рахунок використання сучасних інформаційних технологій;
-орієнтувати зміст методичної роботи на підвищення професійної

компетентності вчителів щодо використання сучасних педагогічних
технологій з метою забезпечення якості уроку;
-забезпечити подальше вдосконалення системи роботи з обдарованими
учнями шляхом підвищення ефективності, оновлення методів роботи;·
-забезпечити системний, якісний та доступний психолого-педагогічний
супровід учасників навчально-виховного процесу;
-забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських та
громадянських цінностей, спрямованої на: впровадження нових форм та
методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;
формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й
цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції,
особистої відповідальності за долю держави та рідного села;
-забезпечувати соціальну підтримку дітей пільгових категорій, створення
належних умов для їх навчання, виховання та оздоровлення,
-здійснювати моніторинг діяльності школи за різними напрямками її
функціонування;
-сприяти діяльності учнівського та батьківського самоврядування в школі,
координувати взаємодію учасників навчально-виховного процесу та
представників громадськості щодо реалізації учнівських та батьківських
ініціатив;
-зміцнювати матеріально-технічну базу школи; працювати над розвитком в
учнівства компетенцій: вміння комплексного вирішення проблем,
критичного мислення, креативності, прийняття рішень та співпраці з людьми.
Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю,
творчість і винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за вклад
кожного у виконання своїх обов’язків. Особливо хочу подякувати
адміністрації за ініціативність, наполегливість , розуміння, підтримку.

Директор школи

С.П. Гурська

