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І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації 

навчально-виховного процесу у CНВК «ПРОЛІСОК» 

1. Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку 

✓ в закладі працює 2 старші групи, вихованці яких в основній більшості 

зараховуються на навчання в 1 клас CНВК „Пролісок” згідно наказу 

МОН №367 від 16.04.2018 р. “Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”. 

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 

процес 

✓ У жовтні 2017 р. заклад взяв участь у ІХ Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» і був нагороджений золотою медаллю 

у номінації «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку 

освітніх технологій». 

✓ У березні 2018 р. заклад взяв участь у ІХ Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти - 2018» і був нагороджений золотою медаллю 

у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, 

програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності 

освітнього процесу». 

✓ Педагоги закладу були активними учасниками методичних заходів, які 

проводились у місті та в Україні, а також міжнародного рівня. Зокрема, 

26 жовтня 2017 р. – на ІХ Міжнародній конференції «Інноватика в 

сучасній освіті» на тему «Довготривалий проект «Я – європеєць» як 

шлях реалізації змісту сучасної шкільної освіти для європейського 

виміру України»; 15 березня 2018 р. – на ІХ Міжнародній конференції 

«Сучасні заклади освіти – 2018» на тему «Використання хмарних 

технологій в реалізації довготривалих проектів, вдосконалення та 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу в СНВК 

«Пролісок». Доповідачі: Різак Т.М., Васильєва І.М., Єрмолаєва І.А., 

Керечанин Д.В., Монинець Н.Ф. 

✓ CНВК „Пролісок” є базовим закладом для ЗІППО по впровадженню 

інформаційних інноваційних технологій: 

➢ Листопад 2017 р. – лекція для заступників директорів з навчально-

виховної роботи (Різак Т.М.); 

➢ Грудень 2017 р. – лекція для директорів (Різак Т.М.); 

➢ Лютий 2018 р. – лекція для заступників директорів з виховної 

роботи (Різак Т.М.); 
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➢ Березень 2018 р. – лекція для завідуючих дошкільних навчальних 

закладів (Різак Т.М.); 

➢ Березень 2018 р. – лекція для заступників директорів з навчально-

виховної роботи (Різак Т.М.) 

✓ на базі СНВК «Пролісок» вже п’ятий рік працює «Школа професійної 

адаптації молодих вчителів англійської мови» (керівник – Молнар Н.В. 

вчитель англійської мови СНВК «Пролісок»). Цього року пройшло 

засідання по темі: «Впровадження сучасних новітніх технологій 

навчання з метою професійної адаптації  молодих вчителів в умовах 

оновлення змісту освіти»; 

✓ на базі СНВК «Пролісок» протягом 2017-2018 навчального року було 

проведено для педагогів міста: 

➢ Школа професійного зростання вихователів ГПД «Вступне 

засідання». Єрмолаєва І.А. (28.09.17); 

➢ Школа професійного зростання вихователів ГПД «ГПД як теорія 

інноваційної діяльності вихователя. Створення умов для творчого 

розвитку молодших школярів на групі продовженого дня». 

Єрмолаєва І.А. (30.11.17); 

➢ Школа професійного зростання вихователів ГПД «Школа дружня 

до дитини. Навчання та виховання в умовах реформування освіти. 

Збереження здоров’я молодших школярів в умовах ГПД». 

Єрмолаєва І.А. (22.03.18). 

3. Крім того, у закладі було проведено: 

✓ більше 20 методичних об’єднань педагогів згідно річного плану роботи 

закладу; 

✓ щотижневі наради при директорові протягом всього навчального року 

(п’ятниця). 

Впродовж навчального року на педагогічних радах було розглянуто такі 

основні питання: 

✓ Організація пільгового гарячого харчування у закладі на 2017-2018 

навчальний рік. 

✓ Про педагогічних працівників, які атестувались у 2017-2018 

навчальному році. 

✓ Шляхи, методи та засоби національно-патріотичного виховання у 

навчально-виховному процесі закладу (Васильєва І.М.) 

✓ Інформаційно-комунікаційні технології в школі. Програма «На кожну 

парту – планшет»(Різак Т.М.) 

✓ Про затвердження характеристик педагогів, що атестуються у 2017-

2018 н.р. 
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✓ Про затвердження завдань для ДПА з математики, української мови, 

літературного читання для 4-х класів. 

✓ Про стан впровадження Базового компонента дошкільної освіти та 

Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». 

 

Засідання №1 

(Протокол №6 від 30.08.2017 р.) 

1. Обговорення та затвердження плану роботи на 2017-2018 навчальний 

рік. 

2. Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2017-

2018 навчальному році. 

3. Про зберігання медичних довідок. 

4. Про затвердження штатного розпису. 

5. Про вивчення стану викладання відповідних навчальних предметів у 

2017-2018 навчальному році. А саме: 

• природознавство (жовтень 2017 р.); 

• стан впровадження Базового компонента дошкільної освіти та 

Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» 

(листопад 2017 р.); 

• ефективність використання наступності між дошкільною і 

початковою ланкою (грудень 2017 р.); 

• англійської мови (травень 2018 р.) 

6. Про затвердження перспективного планування вихователів 

дошкільних груп на вересень-грудень 2017-2018 навчальний рік. 

7. Про затвердження структури навчального року. 

8. Про присвоєння звання «Почесний батько». 

9. Про затвердження складу опікунської ради. 

10. Різне. 

Засідання №2 

(Протокол №7 від 08.09.2017 р.) 

1. Організація пільгового гарячого харчування у закладі на 2017-2018 

навчальний рік. 

2. Про терміни прийняття заяв від батьків для зарахування учнів у 1-4 

класи на 2018-2019 н.р. 

3. Різне. 

Засідання №3 

(Протокол №8 від 03.10.2017 р.) 

1. Освіта: зміни в законодавстві. 

2. Формула розподілу освітньої субвенції на 2018 р. 
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Засідання №4 

(Протокол №9 від 27.12.2017 р.) 

1. Формування компетенції з питань безпеки життєдіяльності у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

2. Про стан викладання природознавства. 

3. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

4. Про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному 

році. 

5. Про стан викладання Базового компонента дошкільної освіти та 

Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». 

6. Різне. 

Засідання №5 

(Протокол №1 від 04.01.2018 р.) 

1. Впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес. 

2. Ефективність роботи СНВК «Пролісок» із забезпечення наступності 

між дошкільною та початковою ланкою. 

3. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр. 

4. Про стан гурткової роботи в початковій школі та дошкільному 

відділенні. 

5. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

6. Про організацію пільгового харчування учнів у закладі на ІІ семестр 

2018 р. 

7. Різне. 

Засідання №6 

(Протокол №2 від 02.02.2018 р.) 

1. Інформаційне повідомлення про науково-педагогічний проект 

«Інтелект України». 

2. Порушення клопотання перед управлінням освіти Ужгородської 

міської ради щодо даного питання. 

Засідання №7 

(Протокол №3 від 01.03.2018 р.) 

1. Про затвердження характеристик педагогів, що атестуються у 2017-

2018 н.р. 

Засідання №8 

(Протокол №4 від 27.03.2018 р.) 

1. Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі «учитель-

учень-батьки». 

2. Про організацію роботи щодо охорони прав дітей та соціального 

захисту. 
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3. Про вивчення стану роботи з профілактики запобігання дитячого 

травматизму у закладі. 

4. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

5. Різне. 

Засідання №9 

(Протокол №5 від 11.04.2018 р.) 

1. Про затвердження строків проведення державної підсумкової 

атестації у СНВК «Пролісок». 

2. Про затвердження завдань ДПА з математики, української мови для 

четвертих класів СНВК «Пролісок». 

Засідання №10 

(Протокол №6 від 22.05.2018 р.) 

1. Про переведення учнів початкових класів до наступного класу, 

нагородження похвальним листом, почесними грамотами. 

2. Про перенесення письмової роботи Державної підсумкової атестації з 

української мови учениці 4-Б класу Родіної Каміли. 

3. Про попереднє навантаження вчителів на 2018-2019 навчальний рік. 

4. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

5. Про порядок зарахування учнів у 1-й клас. 

6. Різне. 

Засідання №11 

(Протокол №7 від 23.05.2018 р.) 

1. Погодження електронних версій оригіналів підручників для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти. 

2. Інформація щодо програми «Інтелект України». 

 

4. У 2016-2017 навчальному році наші учні стали призерами: 

✓ Загальноміські предметні олімпіади: 

Міський конкурс імені П. Яцика: 

➢ Бойко Ніколетта – V місце; 

➢ Кольякова Ія – VIІІ місце. 

5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи в 

СНВК «Пролісок» у 2016-2017 н.р.: 

Працювала сітка уроків та гуртків за рахунок освітніх послуг, а саме: 

✓ малювання; 

✓ англійська мова; 

✓ елементарні математичні уявлення; 

✓ мовлення дитини; 

✓ юний програміст; 
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✓ комп’ютерні ігри. 

Продовжувалась робота над довготривалим проектом «Я – 

європеєць» за темами: 

✓ «Я – українець» - дошкільні групи; 

✓ «Я – школяр» - 1-ші класи; 

✓ «Я – ужгородець» - 2-гі класи; 

✓ «Я – житель Закарпаття» - 3-ті  класи; 

✓ «Я – українець» - 4-ті класи. 

✓ «Я – європеєць» - 4-ті класи. 

Традиційно у закладі проводяться наступні заходи: 

• конкурси: 

✓ краща Осіння композиція; 

✓ конкурс Різдвяного печива; 

✓ краща Пасхальна композиція; 

✓ кращий виконавець віршів Т.Г. Шевченка; 

✓ конкурс «Юний пожежник»; 

✓ конкурс «Якби я був мером Ужгорода»; 

✓ конкурс «Якби я був президентом України»; 

• предметні тижні: 

✓ фізичної культури; 

✓ української мови; 

✓ математики; 

✓ безпеки дитини; 

✓ англійської мови; 

• родинні свята: 

✓ Першого і Останнього дзвоника; 

✓ Посвята в першокласники; 

✓ Свято Осені; 

✓ День казки; 

✓ День Матері; 

✓ Букварика; 

✓ Свято прощання з початковою школою (традиційне); 

✓ Свято «Садочок мій, прощай»; 

• змагання: 

✓ «Веселі старти»; 

✓ «Юні пожежники»; 

• тематичні, виховні заходи: 

✓ «Свято Миколая зустрічаємо»; 

• екскурсії: 
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✓ Навчальну екскурсію  з учнями 1 – А та 1 - Б класів «Вулиці рідного 

міста» (15.03.2018 р.) 

✓ Навчальну  екскурсію з учнями 2-Б класу до Закарпатського 

обласного художнього музею імені Й. Бокшая (15.03.2018 р.) 

✓ Навчальну  екскурсію з учнями 3 – А, 3 – Б, 4 – А та 4 - Б класів за 

маршрутом «м.Ужгород - м. Будапешт (Угорщина) - м.Ужгород» 

(16.03.2018 р.) 
✓ Навчальну екскурсію з учнями 2 – А класу до пам’ятників видатним 

людям міста і краю (А. Волошину, О. Духновичу, А. Бачинському) 

(19.03.2018 р.) 
✓ Навчальну екскурсію з учнями 4 – Б класу на площу Народну та 

площу театральну з нагоди відкриття Міжнародного музично-

творчого фестивалю «Сакура-фест 2018» (18.04.2018 р.) 

✓ Навчальну екскурсію з учнями 3 – Б класу за маршрутом «м.Ужгород 

- м. Кошице (Словаччина) - м.Ужгород» (11.05.2018 р.) 
✓ Навчальну екскурсію з учнями 3 – А, 4 – А та 4 - Б класів за 

маршрутом «м.Ужгород - м. Кошице (Словаччина) - м.Ужгород» 

(20.05.2018 р.) 
✓ Навчальну екскурсію з учнями 3 – Б класу в Ботанічний сад м. 

Ужгорода (24.05.2018 р.) 

✓ Навчальну екскурсію з учнями 2 – А та 2 – Б класів до Зоологічного 

музею (24.05 2018 р.) 

✓ Навчальну екскурсію з учнями 1 – А  та 1 – Б класів в Ужгородську 

центральну міську бібліотеку для дітей «Казка» (24.05.2018 р.) 

Відповідно до Плану основних заходів з підготовки цивільного захисту 

школи у 2018 році та наказу управління освіти Ужгородської міської ради від 

16.04.2018 р. № 91 «Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту в 

загальноосвітніх навчальних закладах та тижня безпеки в ДНЗ» проведено 

роботу з підготовки та проведення Дня цивільного захисту на тему 

«Організація проведення заходів цивільного захисту навчального закладу при 

виникненні пожежі». 

Згідно з планом у ході Дня цивільного захисту проведено ряд практичних 

заходів за планом об`єктового тренування, навчально-методичних заходів, а 

також тренувань, змагань, естафет з учнями тощо. 

До проведення заходів у ході Дня цивільного захисту залучались: 

керівний склад ЦЗ закладу; особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ; весь 

постійний склад учнів, вихованців дошкільного відділення. 

На Дні ЦЗ вчителі удосконалювали  з учнями  теоретичні знання  та 

практичні уміння щодо дій в екстремальних ситуаціях; провели практичну 

перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту, вогнегасниками. 

На «Тижні безпеки дитини» класними керівниками, вихователями 

дошкільних груп були проведені такі  заходи: 



 10 

✓ 23.04.2018 р. Безпека дитини на вулиці 

✓ 24.04.2018 р. Здоров’я дитини 

✓ 25.04.2018 р. Правила поведінки та дії під час землетрусів, 

затоплень, селевих потоків, ураганів, лісових пожеж, снігових 

заносів та ожеледиць 

✓ 26.04.2018 р. Безпека дитини у природі 

У рамках Тижня безпеки дорожнього руху із 21 по 27 травня 2018 р. 

педагоги закладу провели єдиний національний урок «Безпека на дорозі-

безпека життя», присвячений важливості носіння світлоповертаючих елементів 

«Будь модним-стань помітним у темряві» або «Помітний-значить живий!» 

(25.05.2018 р.); виховні заходи, присвячені безпеці дітей на дорозі (бесіди, 

розповіді щодо використання пасків безпеки, дитячих крісел, 

світлоповертаючих елементів, правил дорожнього руху при перетинанні 

залізничних переїздів, правил дорожнього руху, безпеки руху при перетині 

залізничних переїздів, дорожніх знаків; вікторини, конкурси, творчі роботи); 

цільові профілактичні заходи: акцію «Дитина наслідує приклад батьків»; уроки 

«Надання домедичної допомоги під час ДТП»; долучилися до проведення 

роз’яснювальної роботи і пропаганди безпеки дорожнього руху, попередження 

дорожньо-транспортних пригод. 

Плідно попрацював ансамбль танцю  «Пролісок» під керівництвом 

вчителя  хореографії Змушко - Йовні  Наталії Валеріївни. У його роботу у ІІ 

семестрі 2017-2018 н.р. увійшли наступні виступи: 

✓ Участь у Міжнародному фестивалі дитячої та юнацької творчості 

«Весняний бал в Ужгороді» (24.03.2018 р. - Падіюн); 

✓ Участь у публічному захисті проекту «Я – європеєць!» в рамках 

Всеукраїнського форуму «Впровадження хмарних технологій  у 

сучасний освітній процес» (13.04.2018 р. - Падіюн) 

✓ Виступ на сцені Закарпатського обласного драматичного театру в 

рамках Міжнародного дня танцю (29.04.2018 р.); 

✓ Участь у святі «Спасибі школо початкова, що ти була у нашому 

житті» (23.05.2018 р. – Ляльковий театр «Бавка») 

✓ Виступ на святі з нагоди закінчення навчального року та свята 

Останнього дзвоника (25.05.2018 р. – СНВК «Пролісок») 

✓ Участь  у святковому концерті до Дня захисту дітей «Європейський 

вернісаж» (01.06.2018 р. – історико-архітектурна пам’ятка «Совине 

гніздо») 

Щодо збереження життя і здоров’я дітей під час літніх канікул, 

вчителями, вихователями закладу були проведені інструктажі з безпеки 

життєдіяльності учнів, вихованців під час літніх канікул за змістовними та 
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затвердженими інструкціями із записами відповідно у класних журналах та 

журналах дошкільних груп: 

✓ про дотримання правил пожежної безпеки; 

✓ про дотримання правил електробезпеки; 

✓ про безпеку дорожнього руху; 

✓ охорони здоров’я, норм виробничої санітарії; 

✓ про дотримання правил поведінки в громадських місцях; 

✓ про поводження із незнайомими людьми та предметами; 

✓ про безпеку при користуванні громадським транспортом; 

✓ про небезпеку перебування на поверхнях річок і водоймищ. 

 

ІІ. Заходи щодо зміцнення та модернізації 

матеріально-технічної бази навчального закладу 

В СНВК «Пролісок»: 

1. Розроблено, оформлено та продовжують поповнюватися стенди: 

➢ «Рідна школо, ти дала нам крила»; 

➢ «Педагоги СНВК «Пролісок»; 

➢ «Куток атестації»; 

➢ «Куток вдячності батькам за допомогу у збагаченні матеріально-

технічної бази СНВК «Пролісок»; 

➢ «Цивільна оборона»; 

➢ «Спортивне життя СНВК «Пролісок» 

2. Виділено коштів з бюджету 4 426 451,29 грн. (2018 р.) 

3. Використано коштів 4 360 516,77 грн. 

4. Надання платних освітніх послуг: 

• додаткові уроки з англійської мови з комп’ютерним забезпеченням, 

логіка, мовлення дитини, елементарні математичні уявлення, 

хореографія; 

• організація роботи груп в позаурочний час понад обсяги встановлені 

навчальними планами та програмами. 

5. Придбано: 

• за рахунок бюджетних коштів 

№ Найменування Сума Примітка 

1.  Комп’ютерні комплектуючі, заправка картриджів 38874,55  

2.  Принтер багатофункційний 3299,00  

3.  
Оплата за навчання у сфері цивільного захисту та 

пожежної безпеки 
1240,00 

 

4.  Технічне обслуговування котельні 12506,40  

5.  Грамоти 2682,00  

6.  Гігієнічні засоби 9698,00  



 12 

7.  Програмне забезпечення для початкової школи 3000,00  

8.  Супроводження програми «Казна/Зведена звітність» 9490,00  

9.  Новорічні подарунки 18810,00  

10.  Канцтовари 1804,00  

11.  Охоронні послуги 54375,00  

12.  Медикаменти 2700,00  

13.  Вимірювальні комплекси (коректор) 619,62  

14.  Повірка роторного лічильника газу 709,38  

15.  
Класні журнали, журнали продовженого дня, журнали 

роботи гуртка, переплата періодичних видань на 2018 

рік 

5933,50 

 

16.  Ремонт відеокамер 8308,00  

17.  Інгалятор 2500,00  

18.  Компресор 5645,00  

19.  Двері міжкімнатні (8 шт.) 13400,00  

20.  Господарські товари, будівельні матеріали 16325,19  

21.  Килимове покриття (спортзал) 2365,94  

22.  Джерельна вода 300,00  

23.  Відеозйомка фільму 10900,00  

24.  Картки пластикові «Учнівський проїздний квиток» 5080,00  

25.  Проектор 40000,00  

26.  Оплата екологічного податку 8860,56  

27.  

Оплата: 

• Телефон – 1626,15 

• Вода – 30435,91 

• Світло – 187677,07 

• Теплопостачання – 372708,83 

• Вивіз твердих відходів – 3989,36 

596437,32 

 

• за рахунок субвенції та співфінансування місцевого бюджету на 

забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«НУШ» 

№ Найменування Сума Примітка 

1.  Дидактичний матеріал 14610,00  

2.  Сучасні меблі 45255,00  

• за рахунок позабюджетних (спец коштів) 

№ Найменування Сума Примітка 

1.  Сплата податку за водні ресурси 350,97  

2.  Світлодіодні лампи 2121,00  

3.  Килимове покриття (спортзал) 4900,00  

4.  
Реєстраційний внесок за участь у ІХ Міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» 
10990,00 

 

5.  Абонентна скринька 577,20  

6.  Джерельна вода (питна) в бутлях 4813,80  
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7.  Канцтовари 890,00  

8.  Господарські та будівельні товари 12517,21  

9.  Проектор ЕPSON EB-536Wi (частково) 22997,00  

10.  

Оплата: 

• Вода – 393,70 

• Світло – 9246,43 

• Теплопостачання – 6583,91 

• Вивіз твердих відходів – 1642,52 

17866,56 

 

За рахунок Фонду підтримки закладу та цільових спонсорських коштів, 

які поступають 

№ найменування сума примітка 

1 
Послуги за охорону за 12 годинний робочий день (8 – 

бюджет, 4 – спец. кошти) за 2017 – 2018 н. р. + комісія 
28613,27 

  

2 Система тривожної сигналізації за 2017 – 2018 н. р. + 

комісія 
3290,00 

 

3 
Оплата послуг інтернету (2017 - 2018р.) + комісія 

2233,00 
 

4 Канцтовари 5683,57   

5 
Вимір опору заземлення, перехідних контактів, опору 

кола фаза-нуль. 
900,00 

 
6 Контролери для турнікетів 1285,00  
7 Банер на виставку "Сучасні заклади освіти - 2018 р." 340,00  
8 Банери-4 шт. 1350,00  

9 
Участь у дев'ятій міжнародній виставці "Інноватика в 

сучасній освіті" 
6600,00 

 

10 

ТОВ "Видавництво Альфа-Віта" (Шеремет Ю. А.). 

Підготовка матеріалів та виготовлення книги "Успішні 

професіонали України - 2017" + комісія 

1705,00 

 
11 Вода джерельна бутильована 4905,00  

12 

Дезінсекція приміщення (150 м² - харчоблок, комомра, 

частково столова, 150 м² - харчоблок, комора, частково 

столов, сторожка) 

3500,00 

 
13 Гігієнічні засоби (рушники, туалетний папір, мило) 8418,00  

14 

Гігієнічні засоби для закладу (порошок для чищення, 

засіб для миття посуду та вікон, губки, скребки, засіб 

для полірування меблів, Domestos, пакети для сміття і т. 

д.) 

3473,52 

 

15 
Роутерт Wi-Fi (5 шт.) Роутер Mercusys MW325R); 

роутер D-Link DIR-615S  
3353,00 

 
16 Встановлення блока живлення для відеореєстратора 2400,00  
17 Придбання та встановлення 2-х відеокамер в 2 - Б класі 4080,00  
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18 

Друкарська підготовки матеріалів та виготовлення 

книги "Національна академія педагогічних наук 

України - 25 років" + витрати комісії 

2705,00 

 

19 
Оголошеня в газету "Закарпатські оголошення" та 

"Робота і навчання" про наявність ваканій у закладі 
1580,00 

 

20 
Придбання, заправка та обслуговуваня комп’ютерної 

техніки (ксерокс та картріджи) в закладі 
6392,00 

 
21 Придбання системних блоків - 7 шт 3850,00  

22 
Придбання подарунків та канстоварів до останнього 

дзвоника 
6426,90 

 

23 
Витрати на проходження тендерної документації по 

природньому газу та електроенергії 
1500,00 

 

24 Фарба, ґрунтовка, скло сітка, шпаклівка 7641,91  

25 
Здійснення ремонтних робіт в кабінеті інформатики 

(шуба на стіни) 
2491,93 

 

26 
Фарбування стелі і стін над сходовими клітками (83 м² 

стелі по 40,00 грн.; 184 м² стін по 30,00 грн.) 
8 800,00 

 

27 УЗО – 4шт. 1200,00  

28 шланг водний 60,00  

29 Лампочки – 30шт. 210,00  

30 

Утримання закладу протягом року та підготовка 

закладу до нового навчального року (господарські 

товари) 

24520,00 

 

31 Придбання пилососа 11400,00  

 Всього: 165405,00  
 

За рахунок натуральної форми та спец. рахунку на баланс закладу за 

період серпень 2017 р. – серпень 2018 р. було поставлено основних засобів 

(предметів та обладнання) на суму 122563 грн. 00 коп. 

Працівникам закладу за надання освітніх послуг було виплачено 

заробітну плату на суму 168335,18 грн. та зроблено нарахування у фонд 

зарплати в розмірі 36813,07 грн. 

6. Регулярно з Фонду підтримки закладу закуповуються і оплачуються: 

✓ будматеріали для всіх проведених ремонтних робіт, які виконуються 

силами працівників закладу, а саме: 

✓ завершено ремонт та покраску фасаду та інших зовнішніх стін закладу 

(100% всіх фасадних стін); 

✓ завершено ремонт кабінету інформатики; 

✓ оновлено всі майданчики дошкільних груп; 

✓ повністю замінений пісок у пісочницях; 
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✓ постійно поповнюється методичною та періодичною літературою 

методичний кабінет; 

та інше. 

• Крім того: 

✓ організовано та проконтрольовано ремонт у 1-А, Б класах та 

молодшій, середній та старшій №2 дошкільних групах; 

✓ у всіх, без виключення класах, є в наявності мультимедійні 

проектори та активатори інтерактивних поверхонь; 

✓ всі навчальні приміщення забезпечені стаціонарною або мобільною 

інтерактивною поверхнею; 

✓ постійно поповнюється бібліотечний фонд художньої літератури та 

підручників. 

• Залучення громадських фондів для поповнення оргтехнікою 

комп’ютерного класу; 

• Забезпечення адміністрації закладу оргтехнікою: 

✓ комп’ютери, 

✓ ксерокс, 

✓ принтери, 

✓ факси. 

• Залучення спонсорських коштів батьків для утримання закладу, 

ремонтів класів та всіх інших приміщень, придбання меблів. 

• Продовжується робота по облаштуванню спортивних та ігрових 

майданчиків для учнів початкової школи. 

 

ІІІ. Залучення додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне 

використання 

1. Забезпечення адміністрації закладу оргтехнікою: 

➢ комп’ютери, 

➢ ксерокс, 

➢ принтери, 

➢ факси. 

2. Залучення спонсорських коштів батьків для утримання закладу, 

ремонтів класів та всіх інших приміщень, придбання меблів. 

3. Продовжується робота по облаштуванню спортивних та ігрових 

майданчиків для учнів початкової школи. 

4. Повноцінне функціонування обладнання електронної реєстрації 

учасників навчально-виховного процесу закладу «Школа». 
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ІV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки 

Успішна реалізація професійного зростання педагогів здійснювалася і 

через самоосвітню роботу та атестацію. За наслідками атестації педагогам 

закладу присвоєні та підтверджені такі кваліфікаційні категорії та педагогічні 

звання: 

✓ Потапова Ганна Сергіївна (чергова атестація, присвоєння II 

кваліфікаційної  категорії); 

✓ Денчиля Марина Василівна (чергова атестація, присвоєння II 

кваліфікаційної  категорії); 

✓ Молнар Наталія Василівна (чергова атестація, підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії, звання «вчитель-методист»); 

✓ Самойлюк-Рейпаші Марія Павлівна (чергова атестація, 

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший 

вчитель»); 

✓ Жогіна Ольга Василівна (чергова атестація, присвоєння II 

кваліфікаційної категорії); 

✓ Власюк Ірина Михайлівна (чергова атестація, присвоєння I 

кваліфікаційної  категорії); 

✓ Товт Алла Андріївна (чергова атестація, підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії, звання «вихователь-методист»). 

У цьому навчальному році згідно перспективного плану підвищили свою 

кваліфікацію при ЗІППО: 

✓ Потапова Г.С. – листопад 2017 р.; 

✓ Биркович І.В. – листопад 2017 р.; 

✓ Кошан Г.В. – січень 2018 р.; 

✓ Товт А.А. – січень 2018 р.; 

✓ Змушко-Йовні Н.В. – лютий 2018 р. 

На сьогоднішній день в закладі працюють: 

➢ 9 педагогів вищої категорії та з них мають звання: 

- 5 вчителів-методистів, 

- 1 старший вчитель; 

- 2 вихователі-методисти; 

➢ 5 спеціалістів І категорії; 

➢ 6 спеціалістів ІІ категорії; 

➢ 10 спеціалістів; 

➢ 1 педагог із середньою спеціальною освітою. 
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V. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників 

✓ Щороку розповсюджуються безкоштовні путівки для учнів початкових 

класів пільгових категорій (дітям-сиротам, позбавлених опікунського 

піклування та напівсиротам); 

✓ організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, дітей-переселенців та інших пільгових категорій; 

✓ дотримуються всі вимоги щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічні та 

протипожежні норми; 

✓ постійно здійснюється моральне та матеріальне стимулювання учнів 

(грамоти, подарунки, призи) і педагогічних працівників (премії (згідно 

Колективної угоди та Положення про преміювання), подяки). 

 

VІ. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями 

✓ Постійно проводить акції по допомозі організації для дітей-сиріт та 

напівсиріт „Нова сім’я”. 

✓ Фінансова підтримка військових Закарпаття, що знаходяться на території 

проведення АТО. 

 

VІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та 

пропозиції, викладені батьківським комітетом 

 

Адміністрація старається одразу реагувати на всі звернення, зауваження 

та пропозиції батьків. 

 

Директор спеціалізованого 

навчально-виховного комплексу 

«ЗОШ І ступеня – ДНЗ»  

з поглибленим вивченням  

англійської мови «Пролісок»       Різак Т.М. 


