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ВСТУП

 Шановні  присутні!  Закінчився  навчальний  рік  і  тому  ми  зібралися

сьогодні,  щоб  зробити  певні  підсумки  роботи  колективу  школи,  оцінити

діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.

        На  цих  загальних  зборах  ми  керуємося  Положенням  про  порядок

звітування  директора  Пістинь-Царинської  початккової  школи перед  трудовим

колективом,  представниками  громадськості,  щодо  своєї  діяльності  на  посаді

протягом навчального року.

      Як  директор  школи,  у  своїй  діяльності  протягом  звітного  періоду,  я

керувався  Статутом  школи,  Правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку,

посадовими  обов’язками  директора  школи,  законодавством  України,  іншими

нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього

навчального закладу.

     У 2019 - 2020 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 програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих

та нормативних документів.



        Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного

розвитку  особистості,  її  успішної  соціалізації,  економічного  добробуту,

запорукою  розвитку  суспільства,  об’єднаного  спільними  цінностями  і

культурою, та держави.

     Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості  та найвищої

цінності  суспільства,  її  талантів,  інтелектуальних,  творчих  і  фізичних

здібностей,  формування  цінностей  і  необхідних  для  успішної  самореалізації

компетентностей,  виховання  громадян,  які  здатні  до  свідомого  суспільного

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству,

збагачення на цій основі інтелектуального,економічного, творчого, культурного

потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля

забезпечення  сталого  розвитку  України  та  її  європейського  вибору.(ЗУ «Про

освіту» від 05.09.2017р. №2145- VІІІ).

Методична  проблема,  над  якою  працює  школа:«Підвищення  педагогічної

майстерності  у  використанні  нових освітніх технологій  спрямованих на

ефективний  розвиток  інтелектуальних  здібностей  здобувачів  освіти.

Формування громадянської зрілості учнів».

 ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ

 Територія навчального закладу частково огороджена,  де учні можуть

залишитися без нагляду дорослих немає. Нестандартне обладнання утримується

в належному стані, загроз для травмування дітей не несе. Наявна часткова смуга

перешкод. 

Територія  озелена  достатньо.  Молодий  березовий  гай,  квітники  із

багаторічними  рослинами   та  трояндами  займають  значну  частину

центрального  двору.  Особливе  місце  відведено  зеленому  класові,  який

обладнано для проведення уроків на свіжому повітрі.

Дві альтанки-хатинки, місця для сидіння утримуються в належному стані, як і

вся територія,тому мають привабливий вигляд.



Приміщення початкової школи: облаштування приміщень та кабінетів не

створює  загрози  травмування  учнів  та  працівників.  У  кабінетах  меблі

розставлені належним чином, коридор не загромаджений. 

Режим  прибирання   забезпечує  чистоту  та  охайність  місць  спільного

користування,

коридорів, навчальних приміщень . Режим провітрювання дотримується .

Внутрішній туалет відсутній.

Харчоблок відсутній 

Аналіз дотримання санітарно – гігієнічних вимог у приміщеннях закладу

показав,  що температурний режим в цілому дотримується,  рівень освітлення

контролюється, придбані люмінісцентні лампи та резистори для заміни тих, що

вийшли з ладу, вологе прибирання проводиться згідно графіка.

Під  час  оформлення  навчальних  кабінетів  та  коридорів  застосовуємо

гнучкість  дизайну,  в  класах  на  стінах   розміщуються  дитячі  творчі  роботи,

малюнки.  Таке  використання  простору  демонструє,  що  клас  належить  всім

учням.   Відповідно до вимог НУШ кожного року оформляємо кабінет для 1

класу за рахунок державної субвенції. 

             Навчальні приміщення

Заклад  забезпечений  оптимальною  кількістю  приміщень.  Функціонують

навчальні кабінети, бібліотека.

Для  забезпечення  формування  ключових  компетентностей  у  різних  галузях

прагнемо забезпечувати ще кабінет інорматики. 

У  2019/2020  навчальному  році  в  закладі  працював  6  педагогічний

працівник  і   2  працівників  із  числа  обслуговуючого  персоналу.  Навчання

завершило 12 учні у 4 класах: 

1-4-х – 4 класи (12 учнів);

Мова навчання – українська. 

Кадрове забезпечення.

За якісним складом педагогічних працівників наш заклад  має можливість

надавати учням якісні освітні послуги.



Із  вищою освітою у школі  працює 6 вчителів. 5  педагогів  є  штатними

працівниками закладу і 1 по сумісництву.

 5 вчителі мають вищу кваліфікаційну категорію

 1 вчителів – І категорію. 

Методична робота.

Методична робота в закладі була спрямована на ефективність планування

педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх

підходів  до  організації  освітнього  процесу  з  метою  формування  ключових

компетентностей  здобувачів  освіти,  розбудову  внутрішньої  системи

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

На початку навчального року в ЗЗСО було  видано наказ про організацію

методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну

проблему,  над  якою  працюватиме  школа,  структуру  організації  методичної

роботи.

Науково – методична робота представлена такими компонентами:

 методична та педагогічна ради;

проблемний семінар;

творча та динамічна групи;

 постійно діючий психологічний семінар-тренінг;

 самоосвіта;

 індивідуальна педагогічна діяльність.

У 2019-2020 навчальному році  методична робота в закладі  здійснювалася

відповідно до чинних нормативних документів.  Аналіз  підсумків  методичної

роботи показав, що вона була спрямована на створення інформаційних, науково-

методичних,  організаційно-педагогічних  умов  для  професійно-особистісного

зростання педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу, якості знань

та вмінь учнів, утвердження компетентнісного підходу.



З 12 березня по 29 травня 2020 року заняття в  закладі  здійснювалися за

дистанційною  формою  навчання  у  зв’язку  із  карантинними  заходами  щодо

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. 

Адміністрація  школи  станом  на  29.05.2020  року  має  інформацію  про

виконання навчальних програм кожним вчителем у кожному класі.

Перевірка показала, що всі вчителі 1- 4 класів на кінець семестру навчальні

програми з предметів виконали, враховуючи і дистанційне навчання, яке було

організоване з 12.03 по 29.05.2020 року в 1- 4 класах.

  Охорона праці та безпека життєдіяльності

Велика  увага  в   школі  приділялась  питанням  охорони  праці,  безпеки

життєдіяльності  та  пожежної  безпеки.  Кожна  класна  кімната,  кабінет,

майстерня,  спортивна  зала мають необхідний  перелік  документів  з  питань

безпеки  життєдіяльності,  стенди,  систематично  проводилися  навчання  з

охорони  праці та  інструктажі.  Питання  охорони  праці  та  попередження

травматизму обговорювалися на нарадах при директорі, Раді школи.

Аналізуючи  характер  травм  серед  співробітників   школи,   необхідно

зазначити, що травм на виробництві протягом навчального року не було,  травм

невиробничого  характеру,  що  були отримана  за  межами  закладу,  теж немає.

Профілактична робота триває.  

Батьки  учнів-  повноправні  учасники  освітнього  процесу.  Без  тісної

співпраці, досягнення взаєморозуміння неможливий системний виховний вплив

на дітей та підлітків. Класні керівники тісно спілкуються з батьками своїх учнів,

інформують їх про шкільне життя їх дітей, вирішують проблеми. Однією з форм

роботи  з  батьками є  покласні  та  загальношкільні  батьківські  збори,  на  яких

обговорюються важливі питання, У 2019-2020 навчальному році було проведено

батьківські  збори  з  таких  питань:  «Звіт  голови  батьківського  комітету  про

роботу та обрання нового складу комітету для роботи у 2019-2020 навчальному

році»;  «Про  особливості  роботи  освітнього  закладу  в  2019-20  навчальному

році»,  «Про  роль  сім’ї  у  професійному  визначенні  школяра,  формування

соціальної мобільності, готовності до навчання упродовж життя», «Про хід та



результати освітнього процесу в І семестрі 2019-20 навчального року»; «Про

дотримання  безпеки  в  інтернет-просторі»,  «Про  роль  сім’ї  у  формуванні

культури  здоров’я  нації»;  покласні  батьківські  збори:  «Протидія  булінгу»,

«Безпека дітей в позаурочний час», «Вплив сім’ї на формування особистості»

У  становленні  системи  виховної  роботи  важлива  роль  відводиться  

методичній роботі,  в якій значну роль відіграють класні керівники. У рамках

даного  напрямку роботи  в  школі  протягом року  проведено чотири засідання

методичних об’єднань класних керівників, на яких розглянуто питання аналізу

виховної  роботи  за  попередній  навчальний  рік,  ознайомлено  з  програмою

виховання  дітей  та  учнівської  молоді  в  Україні,  сплановано  основні  виховні

заходи,  проведено  обмін  досвідом  щодо  формування  успішної  особистості;

відбулися індивідуальні консультації, які були спрямовані на розвиток творчого

підходу  класного  керівника  до  своїх  обов’язків,  використання  в  роботі

інноваційних  виховних  технологій,   розвиток  патріотичного  виховання,

впровадження  в  практику  роботи  принципів  безконфліктного  спілкування,

недопущення булінгу, жорстокого  поводження з дітьми.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять

учнями,  за  успішністю знань,  проводять  необхідні  педагогічні  консультації  з

батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер

та  прояви  особистості  учнів,  здійснюють  всю  виховну  роботу  з  дітьми

девіантної  поведінки,  зустрічаються  з  учнями  та  їх  батьками  за  місцем

проживання,  проводять  роботу  по  залученню  учнів  в  гуртки  та  секції  за

інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. 

Особлива  увага  протягом  2019-2020  навчального  року

приділялася організації  дозвілля  та  відпочинку  школярів  у  позаурочний  час.

Були здійснені  екскурсії  в  м.Коломия  (музей Писанка) та м.Івано-Франківськ

(драм — театр, ТРК “Чубі бум”).

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.



Із учнями закладу перед та після канікул проводились цільові інструктажі

та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності,

закріплені  за  кожним  класним  керівником,  учителем  –  предметником  ,  в

кожному кабінеті та спортзалі.

Перед  осінніми  та  зимовими  канікулами  проводились  єдині  уроки  з

безпеки  життєдіяльності  учнів.  На  сторінках  класного  журналу  «Бесіди  з

безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди. Перед весняними та

літніми канікулами інструктажі з техніки безпеки проводилися в онлайн режимі

та  індивідуально  з  учнями  і  батьками  відповідно  до  наявних  інтернет  –

ресурсів.

Кожним  учителем  –  предметником  проводився  інструктаж  перед

виконанням  завдання  лабораторної  або  практичної  роботи,  зміною  видів  на

уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно  проводилися  інструктажі  з  дітьми  перед  виїздом  за  межі

закладу:  змагання,  олімпіади,  конкурси,  а  також  перед  проведенням

позакласних та позашкільних заходів.

Класні  керівники  щотижня  проводили  профілактичні  бесіди  щодо

запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди

за  фактами  нещасних  випадків  з  учнями  в  закладі,  учнями  району,  які

фіксувалися в класних журналах.

Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь

реагувати на всі   звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка

вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як директор закладу

докладатиму  всіх  зусиль,  щоб  разом  досягати  нових  успіхів  у  навчанні  та

вихованні учнів, в  утвердженні позитивного іміджу школи,  у виконанні нею

своєї  головної  місії  –  виховання  і  розвитку  наших  дітей,  підготовки  їх  до

самостійного життя. 



Адміністрація  школи зробить все можливе, щоб наш навчальний заклад

був для дітей  - школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів –

місцем творчості.

Отже, пріоритетними напрямками нашої роботи у 2020/2021 навчальному

році є:

- упровадження концептуальних засад Нової української школи;

 -  підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

 -  використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;

 -  удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;

 -  досягнення високого рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;

 -  створення сприятливого психологічного клімату в колективі;

 -  формування високого рівня вихованості та ціннісних ставлень учнів;

 -  удосконалення управлінської компетентності педагогів;

 -   розробка  ефективної  моделі  внутрішкільного  моніторингу   освітнього

процесу;

 -  управління ефективним застосуванням інновацій;

 -    управління соціально-психологічним супроводом освітнього процесу;

 -  оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

 -   розробка  ефективної  моделі  управління  науково-дослідницькою  роботою

вчителів та учнів;

 -  управління результативністю і якістю навчання;

 -  активне запровадження тестування як методу педагогічної діяльності;

 -  розвиток  в  учнів  навичок  використання  продуктивних методів  навчально-

пізнавальної діяльності (навчити учнів учитися);

 -  оптимізація шкільної освіти шляхом удосконалення дистанційного навчання;

 -  активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

 -  формування культури усного та писемного мовлення школярів;

 -   інтеграція  змісту  освіти  (як  міждисциплінарна,  так  і  в  межах  одного

предмета);

 -  створення системи позашкільної освіти;



 -  виховання потреби здорового способу життя;

 -  розвиток громадянськості учнів через органи шкільного самоврядування;

 -  педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

 -  оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

 -    створення  системи   педагогічної  діяльності  та  професійної  мотивації

співробітників закладу;

 -  надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 -  управління процесом соціалізації учнів;

 -  оптимізація адаптації учнів 1-х класів;

-  психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

 -  соціально-психологічна адаптація соціально вразливих категорій учнів.


