
 

 

 

Звіт директора школи перед батьківською громадськістю про  
роботу  

за 2015 – 2016 навчальний рік  
 

У 2015-2016 навчальному році робота школи була спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та 

міських програм у галузі освіти,інших чинних законодавчих та нормативних 

документів. 

      Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту  

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.  

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо 

збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2015-2016 навчального року в 

закладі було відкрито 22 класи ( один клас ІПК -14 учнів).  

Мова навчання — російська. Станом на 05.09.2014 кількість у ч н і в  становила 

529учнів. Середня наповнюваність у клас а х  складала 24 учні. 

     Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі 

працювало: 

• учителів — 47 осіб. 

• обслуговуючий персонал — 22 осіб. 

         Всі вчителі працюють за спеціальностями, визначеними дипломами, володіють 

державною мовою: вчителів із повною вищою педагогічною освітою – 44, що становить 94% 

від загальної кількості педагогічних працівників мають повну вищу педагогічну освіту, 6% - 

неповну спеціальну педагогічну освіту; 2 молодих педагоги навчаються заочно і в 2016 році 

отримують повну вищу педагогічну освіту. 

       19 (40%) педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 6 (13%) 

– «спеціаліст першої категорії», 8 (17%) – «спеціаліст другої категорії», 14 (30%) – 

«спеціаліст». Педагогічні звання «старший учитель» мають 11 педагогів, «учитель-

методист» - 4, 3 учителі мають відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки 

України «Відмінник освіти». 

У школі навчається 51 дитина представник національних меншин: (слайд) 

 

Категорія кількість 
2015-2016 

Росіяни 21 

Молдовани 3 

Азербайджанці 12 

Євреї  7 

Татари 2 

Вірмени 2 

Ромська меншина 2 

Казахи 2 

Загальна кількість дітей, що належать до 

національних меншин 

51 – 
10% 

Діти  соціально незахищених категорій: 



 

Категорія дитини 2015-2016 

   діти-сироти, діти , позбавлені батьківського піклування 7 

   діти-інваліди 9 

   діти з багатодітних родин 31 

   діти з родин ВПО 28 

   діти з малозабезпечених родин 10 

   діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 

   діти, батьки яких беруть участь у АТО 7 

   

Діти з неповних родин:  

- діти з сімей, в яких померли мати або батько 1

4 

- діти з сімей, в яких одинокі матері мають офіційний 

статус 

4

6 

- діти з неповних сімей 1

37 

Загальна кількість: 1

97 

 
Враховуючи навчально-освітні потреби мікрорайону  школа забезпечує реалізацію як 

інваріантної так і варіативної складових робочого навчального плану,  у якому передбачено 

додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи.  Навчальний план школи 

складено відповідно до типових навчальних планів.  Предмети та курси за вибором 

визначаються в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням 

інтересів і потреб учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення, профілю 

класів за запитом громадян. Інваріантна складова робочого навчального плану школи 

забезпечує реалізацію шкільної освіти на рівні Державних стандартів. 

100% учнів 10—11-х класів охоплено профільним навчанням: суспільно-гуманітарний 

напрям, профілі: правовий та економічний.  Для створення належних умов викладання 

правового профілю школа активно співпрацює з Запорізьким училищем перепідготовки 

працівників міліції (угода), Запорізьким національним університетом (факультет соціальної 

педагогіки та психології, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.  У 

закладі створено систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, яка сприяє формуванню 

стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну 

діяльність. 100% учнів 9-х класів охоплені поглибленим вивченням правознавства.  

Усі види занять фінансуються за рахунок бюджетних коштів.  

         Враховуючи вимоги сучасного законодавства України в галузі освіти, що забезпечує 

правові засади подальшого розвитку шкільної системи освіти в частині створення  умов для 

навчання, соціальної адаптації, інтеграції дітей в суспільство дітей з особливими потребами, 

у тому числі з інвалідністю, в початковій школі функціонує 1 клас інтенсивної педагогічної 

корекції з наповнюваністю 16 учнів.   

Школа надає освітні послуги дітям, які потребують індивідуального навчання за 

медичними показниками. Протягом року на індивідуальній формі навчання перебувало 9 

учнів. 

     Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, 

розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх 

здібностей та потреб. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося відповідно 

до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.  

 Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи.  



До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі, з відповідною 

педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. 

Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

      Класні керівники підтримували тісний зв'язок з батьками, відвідували учнів, 

оформили відповідну документацію.  

                З серпня 2015року проводила  велику роботу  по охопленню навчанням дітей 

переселенців із тимчасово окупованих територій України, територіально-адміністративних 

одиниць держави, де триває антитерористична операція, під час усіх етапів Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок». Діти – вимушені мігранти ЗЗОШ № 92 занесені до 

алфавітної книги учнів. У зв’язку з тим, що у більшості з них немає особових справ, 

секретарем школи формується особова справа на кожну дитину, де знаходяться документи, 

які можуть надати батьки або родичі цих дітей, а саме: заява батьків про вступ до школи, 

копія свідоцтва про народження дитини, копія паспорту одного з батьків або родичів, згода 

на обробку персональних даних дитини, довідка про первинну реєстрацію особи 

переселенця. З 01.09.2015р.  приступило до навчання  28  дітей– вимушені мігранти. За моєю 

ініціативою цим дітям батьківською громадськістю школи за сприянням Ради школи 

надається допомога канцтоварами, шкільним приладдям, одягом та взуттям. 

   

Завдяки спонсорській допомозі членів батьківської громадськості школа щорічно здійснює 

передплату на періодичні видання, якими мають змогу користуватися всі учасники 

навчально-виховного процесу: на І півріччя  2016 року  оформлено передплату на 27 

фахових газет та журналів для педагогічних працівників. 

Вся обов’язкова ділова документація в загальноосвітньому навчальному закладі 

ведеться відповідальними особами згідно з розподілом функціональних обов’язків, 

державною мовою і зберігається у спеціально виділених місцях, до яких сторонні особи не 

мають доступу. 

 Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення 

дозволяють здійснювати начально-виховний процес на достатньому рівні.  

 Загальний стан будівлі та приміщень перебуває на достатньому рівні. Протягом 2015-

2016 років було здійснено заміну дерев’яних  вікон на металопластикові: всього 6 блоків, які 

придбані за рахунок батьків.   

        Оновлено за рахунок батьків, спонсорів та депутатські кошти: 

-  учнівські меблі у 2-ох класних кімнатах;  

- придбано 1 плазмовий телевізор; мультимедійний  проектор, 7 комп  ютерів; 

-   отримано від ПАТ «Запоріжсталь» 1 інтерактивну дошку; 1 тенісний стіл, спортивне 

обладнання.   

       У навчальному закладі функціонує медичний кабінет: для амбулаторного прийому 

учнів, надання першої домедичної допомоги, для проведення профілактичних щеплень.   У 

жовтні 2015 року відкрито  кабінет інформатики для учнів початкових класів.  З вересня 

2015р. бібліотека навчального закладу має  доступ до Інтернету швидкістю 100 Мб, 

провайдер ООО «Укртелеком». 

Продовжую співпрацювати із Запорізькою обласною молодіжною громадською 

організацією (ЗОМГО) «Молодіжна поліцейська академія» при ЗУПППМ. В рамках цієї 

співпраці  учні мали можливість  відвідати музей міліції, музей зброї, музей козацтва,  

переглянули ігрову програму «Козацькі розваги». 

З метою активізації роботи серед учнів з військово-патріотичного виховання, 

формування свідомого ставлення до проходження військової служби у лавах Збройних Сил 

України за моїм сприянням школою підтримуються зв’язки з Запорізьким училищем 

професійної підготовки працівників міліції та в рамках співпраці була забезпечена участь 

учнів у таких (спільних із курсантами ЗУПППМ) заходах: (слайди) 

 особисто-командні спортивно-прикладні змагання, присвячені Дню захисника 

Вітчизни та Дню Національної гвардії України; 



 згідно тематичного плану вивчення дисципліни «Захист Вітчизни» (тема 

«Внесок запорізьких козаків у створення основ майбутніх Збройних Сил 

України») для учнів 10-11-х класів  проведено тематично-ознайомчу екскурсію 

до музейного комплексу «Запорізька Січ»; 

 згідно тематичного плану вивчення дисципліни «Захист Вітчизни» (тема 

«Статут гарнізонної та караульної служби ЗС України») проведено ознайомчу 

екскурсію до розпліднику МВС, кінологічний центр ГУ МВС України в 

Запорізькій області «Ревучі пороги – 2»; 

 Професіоналізм педагогічних працівників школи дозволяє у повному обсязі 

задовольнити освітні потреби учнів і здійснювати організацію навчально-виховного процесу.   

У виховний простір закладу впроваджується Концепція  національно-патріотичного 

виховання. У школі постійно проводяться заходи патріотичного спрямування: (слайд) 
-   запрошення бійців 55 артбригади на шкільні заходи; 

-   урочиста лінійка до Дня визволення міста Запоріжжя від німецько-фашистських 

загарбників, 

-   участь у волонтерських заходах міського рівня; 

-   урочистий захід до Дня Захисника України; 

-   урок патріотизму «Шануємо пам'ять подвигу героїв Крут»,  

- День української писемності та мови,  

- мітинг-реквієм щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору «Україна пам’ятає, 

світ визнає»,  

- День Соборності України, 

- тематична лінійка з нагоди виводу військ з Афганістану, 

- урочиста лінійка з вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та інші. 

      У жовтні 2015 року проведено посвяту  учнів 9-10 класів до Запорізької обласної 

молодіжної громадської організації «Молодіжна поліцейська академія». 

      09.02.2016 року досвід роботи закладу був представлений на педагогічній  виставці 

«Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в освітній системі 

Хортицького району м.Запоріжжя», 3 педагоги нагороджені Грамотами ТВО 

Хортицького району. (слайд) 

Одним із напрямків виховної роботи педагогічного колективу є створення умов для 
творчої самореалізації кожного учня.  

Профорієнтаційна робота з старшокласниками здійснювалася у 2015-2016 навчальному  

році за рахунок роботи факультативів, групових та індивідуальних занять з предметів 

правового, економічного профілів, зустрічей із працівниками та викладачами навчальних 

закладів І – ІV рівнів акредитації, участі учнів у днях відкритих дверей ВНЗ та міській 

виставці «Абітурієнт – 2016». 

  Всебічно підтримую роботу  шкільного Центру розвитку і дозвілля школярів, який 

сприяє створенню діяльнісного поля для реалізації здібностей, потреб, можливостей дітей у 

другій половині дня.  У школі за моєї підтримки працює 3 спортивні секції (з волейболу, 

аеробіки та настільного тенісу) і 3 гуртка (військово-патріотичного спрямування, вокально-

хореографічний та гурток сучасного танцю) де займаються 325 дітей у позаурочний час (в 

тому числі діти пільгових та вразливих категорій  (малозабезпечені, діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з неповних сімей. 

      Учні школи є активними учасниками різноманітних районних, міських та обласних 

конкурсів, де посідають призові місця. 

 Всім учням-учасникам районних, міських та обласних конкурсів винесені подяки. 

Клопотала перед батьківською громадськістю про нагородження  найактивніших учасників 

районних, міських, обласних конкурсів  цінними подарунками. Батьківською громадськістю 

це питання вирішено позитивно. Клопотала перед територіальним відділом освіти, молоді та 

спорту Хортицького району про нагородження 15 учнів  - призерів та вчителів районних 

конкурсів, предметних олімпіад грамотами ТВО Хортицького району. 

       Для всебічного розвитку учнів школи, задоволення їх культурних, інтелектуальних 

потреб, зміцнення здоров’я школярів та запобігання проявам шкідливих звичок та 



правопорушень  серед учнівської молоді протягом року сприяла співпраці школи з такими 

організаціями, як: 

 Запорізька обласна філармонія; 

 Рада ветеранів Хортицького району; 

 Благодійний фонд «Хорта»; 

У ЗЗОШ значна увага приділяється профілактичній роботі з учнями:  проводяться 

профілактичні лекції, екскурсії, практичні заняття лікарями-спеціалістами КУ «Запорізького 

обласного центру здоров’я», представниками «Червоного Хреста», Хортицькою підстанцією 

ШМД.  (слайд) 

Представники цих громадських організацій систематично проводять бесіди та лекції, 

спрямовані на формування навичок здорового способу життя. 

  У рамках виконання Типової угоди про співпрацю Хортицького відділу поліції 

Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області проводяться зустрічі зі спеціалістами СКМСД 

Хортицького району, працівниками районної служби у справах дітей. Представники цих 

організацій проводять лекції як для батьків, так і учнів школи. 

 Скоординувала роботу з районною службою (управлінням) у справах дітей по 

Хортицькому району та ВКМСД своєчасного вживання необхідних заходів щодо впливу на 

батьків, які ухиляються від своїх обов’язків, передбачених ст.184 КУпАП, ст.59 Закону 

України «Про освіту», ст.47 Закону України «Про загальну середню освіту». Всю 

превентивну та профілактичну роботу психологічна служба ЗОШ проводить в тісному 

контакті та співпраці з громадськими службами району.  

Питання профілактичної роботи заслуховується на педагогічних радах, нарадах при 

директорі, засіданнях шкільної ради, батьківських зборах 

 Як результат такої роботи протягом 10 років у закладі відсутні факти скоєння 

правопорушень та злочинів учнями школи. 

У 2015 -2016 навчальному році  правопорушень, скоєних учнями школи, не 
зафіксовано. Всі учні відвідували навчально-виховний заклад. 

Про найактуальніші події і досягнення навчального закладу вчасно інформує шкільна 
газета «Школьный городок», яку випускають члени шкільного прес-центру під керівництвом 
Максимович Я.Б. (73 випуски). З метою більш ширшого ознайомлення батьківської та 
учнівської громадськості з новинами шкільного життя, усі випуски газети є в електронному 
варіанті на сайті школи.  (слайд) 

У школі дотримуються вимоги охорони дитинства. Всі учні школи проходять щорічний 

медичний огляд, профілактичні щеплення, створено умови для проходження додаткової 

диспансеризації дітьми пільгових категорій, ведеться персоніфікований облік дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей пільгових категорій (малозабезпечених 

та дітей з багатодітних сімей), створена та функціонує система роботи з  охорони дитинства, 

всі діти пільгових категорій охоплені додатковою освітою й залучені до участі в наукових 

конкурсах,  забезпечено безкоштовне відвідування культурно-масових заходів такими 

дітьми. 

  У закладі постійно проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з 

профілактики травматизму серед дітей. 

Напередодні канікул класні керівники проводять профілактичну роботу з учнями 

щодо попередження дитячого травматизму, фіксуючи бесіди та інструктажі у відповідних 

журнала. 

Розслідування нещасних випадків, що відбулися в школі, проводяться своєчасно, 

згідно з вимогами Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під 

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.  

Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів із безпеки 

життєдіяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури, у кабінетах інформатики, 

фізики, хімії, біології та інших. З метою створення умов безпечного перебування учнів у 

закладі організовано чергування учнів та вчителів під час перерв. 



Адміністрація школи та педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну 

роботу серед учнів та батьків щодо збереження здоров’я та щоденного харчування учнів. 

Вважаємо, що у школі створені всі умови для організації якісного харчування учнів:  

 організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4-х класів та пільгових 

категорій,  

 дотримується режим та раціон харчування відповідно до державних санітарних 

правил та норм,  

 вчасне підвезення продуктів харчування; 

 дотримуються умови їх збереження, контролюються технології приготування 

страв,  

 ведеться відповідна документація.  

У школі є група громадського контролю, яка складається з учителів, працівників 

їдальні, медичної сестри та батьків. Систематично перевіряю роботу шкільної їдальні. Під 

час перевірок безкоштовного харчування учнів у школі бухгалтерами територіального 

відділу освіти, молоді та спорту Хортицького району порушень не виявлено. 

В тісному контакті працюю з батьківською громадськістю, залучаю батьків учнів до 

участі у шкільних святах та заходах і як результат цієї роботи представники батьківської 

громадськості брали участь у святі  Останнього дзвоника, Першого дзвоника, святі «Посвята 

у першокласники»,  Осінньо-зимовому марафоні, «Міс Хортичанка», «Зажги свою звезду», 

загальношкільних акціях  «Лист солдату», «Порадуємо Героїв», «Не відмовляй в 

благодіянні»,  у міському фестивалі родинної творчості «Батьківська криниця» - творчі 

роботи «Вулиці мого міста розповідають». (слайди) 

Активно залучаються до життя шкільної громади депутат Запорізької міської ради VІІ 

скликання Божко Р.А., голова благодійного фонду «Хорта» Опілат Д.М., які протягом 

кількох років допомагають нашому навчальному закладу. 

Діяльність ради школи спрямована на залучення спонсорських коштів, пошук 

фінансових джерел для розвитку закладу, залучення коштів для стимулювання учнів, про 

що рада постійно звітує перед учасниками НВП. Приділяю достатньо уваги естетичному 

вигляду НЗ. Класні кімнати школи поступово поповнюються новими пластиковими 

стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Обслуговуючим персоналом 

проводиться скошування трави на газонах, вивезення сміття з території школи. 

 Я, як директор школи, як фінансовий менеджер, аналізую результати фінансово-

господарської діяльності, разом із головою батьківської ради та касиром оцінюю 

раціональність і ефективність господарських програм, на які витрачаються благодійні 

внески; щорічно звітую  перед громадськістю про одержану спонсорську допомогу, а рада 

школи – про використання благодійних внесків. 

Документи, що відображають фінансово – господарську діяльність , ведуться 

правильно й достовірно. 

У школі налагоджено постійний контроль за використанням тепло-, водо-.й 

енергоресурсів.  Завдяки злагодженості відповідальних працівників  за економію,  школа 

не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв  10 років поспіль. Проте система опалення 

знаходиться у передаварійному стані, не в кращому стані електромережа. Все це   потребує  

капітальних ремонтів. 

      Протягом 2015 -2016 н. р. у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. 

Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні 

робітники отримують доплату за шкідливі умови праці. 

Договори оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, не 

укладались.  

         Школа – це місце, де народжується завтрашній день нашої країни, формується її 

майбутнє, і в нашій школі, як і в будь-якому навчальному закладі, ми намагаємося дати 

знання учням та підготувати їх до дорослого життя. 

         Перегляд фільму про виховні заходи, трудові десанти та ін. в школі. 

 

Дякую за увагу! 
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