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ЗВІТ 

 ДИРЕКТОРА КИСЛЯЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

КОМПЛЕКСУ 

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПОРОХНЯВОГО ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА 
 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики у сфері освіти згідно зі ст. 53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Державного 

стандарту початкової освіти», «Положення про спеціальну загальноосвітню 

школу» власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать 

законодавству України в галузі освіти.       І найважливіше, школа існує для 

дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи 

шкільної галактики. 

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних 

параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, 

удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових 

освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Підвищення 

ефективності якості внутрішкільного контролю і управління забезпечувалося 

основними документами планування роботи: перспективним, річним, робочим 

навчальним, місячним планами. Наявна комп’ютерна мережа та достатній рівень 

комп’ютерної грамотності педагогічних працівників забезпечило створення 

ефективної цілісної системи інформаційно-аналітичного супроводу. 

Спрямовано науково-методичну роботу на реалізацію основних положень 

Концепції «Нової Української Школи», методологічну  переорієнтацію 

навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в 

самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти. 

Головною метою освіти в навчальному закладі  є виявлення й розвиток 

здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, 

творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, 

орієнтована  на  високі  моральні  цінності. 

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

керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

Положенням про спеціальну загальноосвітню школу, посадовими обов’язками 

директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що 

регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Загальні відомості про заклад 
Назва закладу  – комунальний заклад «Кисляцький навчально-виховний 

комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Гайсинського району  Вінницької обласної 

Ради»  
Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 
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23726 Вінницька область Гайсинський  район село Кисляк, вулиця 

Жовтнева, 55 

 телефон  (0234) 2-62-21 

Статут школи затверджений 

Рішенням 19 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 19.05.2017 

р. №357. 
Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б 

відповідала освітнім потребам населення Вінницької області. Завдяки цьому 

збереглась мережа класів. 

          Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У 

школі створено, батьківський комітет, профспілковий комітет, рада школи, які 

постійно діють.  

          Щорічно розділяються функціональні обов’язки між членами 

адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, 

оформлені відповідно до вимог. 

          Розроблені і діють Правила для учнів.  

 

У навчальному закладі станом на 05.09.2019 року навчалося 115 учнів у 

17 класах. 

ВІДОМОСТІ ПРО РУХ УЧНІВ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ з/п Учні

в за 

мережею 

на 

05.09.2019 

Прибуло 

учнів за 

навчальний 

рік 

Випущено з 

10 класу 

12 класу 

Усього 

вибуло учнів 

за 2019/2020н. 

р. 

Учнів на кінець 

2019/2020н. р 

1 115 7 - 1 115 

Протягом року до школи прибуло 7 учнів, вибув - 1 учень. Станом на 

25.05.2020 року у навчальному закладі  - 115 учнів. 

Потужність навчального закладу – 110 учнів. 

Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок навчальних занять о 09:00.  

 

І. Організація навчально-виховного процесу 

1.1 Кадрова політика школи спрямована на: 

 реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти; 

 розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних 

працівників; 

 вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності 

освітян; 

 оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними 

технологіями; 

 періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

 поліпшення системи стимулювання професійного зростання 

педагогічних  працівників. 
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1.1.1. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх 

розстановки 
В школі на початок 2019-2020 н.р. нараховувалось 53 педпрацівників,  всі 

основні  працівники.  
Якісний склад вчителів за віком 

Кількість 

педпрацівників 
Навчальний рік 2019-2020 

До 30 років 3 

31 – 40 років 12 

41- 50 років 18 

51- 60 років 10 

Понад 60 років 10 

Всього 53 
 

 

 

Якісний склад 

Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання 
Вища I II Спеціаліст ХІІІ розр. Стар 

ший  

учитель 

Учит.-

метод. 
Педагог – 

організат. - 

методист 

Вихова

тель 

метод. 

Стар 
ший 

вихо 
ватель 

Керів 
ник 

гуртка

- мето 
дист 

 

2

29 

 

15 2 6 1 10 8 1 1 1 1 

 

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем 

 

     Кількість 

педпрацівників 

 

    2019-2020 

навчальний рік 

До 3 років 1 

3 – 10 років 8 

10- 20 років 11 

Понад 20 

років 
33 

Всього 53 

 

Відомості про молодих спеціалістів 

Навчальний рік 

2019-2020 

1 педагог - вихователь  

Кушнір Ольга Ігорівна 
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Аналіз плинності педагогічних кадрів 

 

Кількість 

педпрацівників 

Навчальний рік 

2019-2020 

прибуло 2 

вибуло 1 

 

Позитивні тенденції: 

 стабільність кадрового складу,  

 низька плинність,  

 наявність фахової підготовки у всіх працівників. 

 

1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників 

       Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту. 

У 2019 році освітній процес забезпечували 53 педагогічних працівників. З 

них: вчителів – 29, вихователів – 24, в т.ч. інструктор слухового кабінету, 

практичний психолог. Серед педагогів учителів-методистів – 8, керівників 

гуртків-методистів – 1, вихователів-методистів – 1, старших учителів – 10, 

старших вихователів – 1,  спеціалістів вищої категорії – 29, спеціалістів І категорії 

— 15, спеціалістів II категорії – 2, спеціалістів – 6.  

Вищу освіту мають 52  педагоги, 1 – середню спеціальну, вищу 

дефектологічну освіту мають 43 педагоги, що складає 80%. 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2019/2020 

навчального року школа була забезпечена штатними працівниками на 100 %. 

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки 

працівників. При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих 

працівників) враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості 

працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами 

МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку 

обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, 

проектором і ін. Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають 

чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а 

опановувалися нові освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно 

пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших 

манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань. 
 

1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників 
Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог 

нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад 

атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. 

Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному 
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рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають 

участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.  

В 2019-2020 навчальному році в черговому порядку атестувалось шість 

педагогічних працівників та позачергово - троє педагогів. 
 

Рішенням шкільної атестаційної комісії: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 
Сіньківській Лесі Іванівні, вихователеві; 

Пивовар Олені Григорівні, вихователеві 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 
Кондратюк Ларисі Василівні, учителеві початкових класів, з 

розвитку слухового сприймання та формування вимови; 

Кучеру к Наталії Юріївні,  вихователеві; 

Сташенюк Наталії Іванівні, учителеві початкових класів, з розвитку 

слухового сприймання та формування вимови. 

3. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст першої категорії» 

Олексійчук Галину Василівну, вихователя. 

4. Порушено клопотання перед атестаційною комісією Департаменту 
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації про: 
атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню 

«учитель-методист» Слободянюк Наталії Миколаївні, учителеві з 

розвитку слухового сприймання та формування вимови; 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Слободянюк Наталії Миколаївні, вихователеві; 

Левандовській Софії Федорівні, вихователеві; 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-
методист» 

Левандовській Софії Федорівні, учителеві історії та правознавства; 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 
Гончаруку Анатолію Івановичу, вихователеві. 

 

1.1.4.  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно 

до Перспективного плану курсової перепідготовки, затвердженого ДОН.  

Кожен педагогічний працівник виконує 30-тигодинний індивідуальний план 

курсової перепідготовки. 

1.1.6. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних 

працівників 
Науково-методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-

методичної ради, шкільних методичних об’єднань. 
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Навчально-виховний процес у 2019/2020 навчальному році в школі 

організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, 

інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості 

школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає 

потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і 

схильностей. 

Директор та педагогічний колектив навчально-виховного комплексу 

працюють над реалізацією методичної теми «Особистісно зорієнтований підхід в 

освітньому процесі закладу як засіб творчого розвитку учителя й учнів з вадами 

слуху», основна увага приділялась вдосконаленню навчально-виховного процесу, 

різнобічному розвитку особистості, естетичному вихованню школярів в умовах 

формування школи національного спрямування. Виконання Закону про загальну 

середню освіту. Сформована система методичної роботи в школі передбачає не 

тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку 

вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного 

процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів. 

Пріоритетними напрямками діяльності педколективу є впровадження 

інноваційних технологій у освітній процес. Дане питання на постійному контролі 

адміністрації школи, досліджується на засіданнях шкільних методичних 

об’єднаннях вчителів, на теоретичних та практичних семінарах, засіданнях 

творчої групи вчителів. 

  Інноваційні, інтерактивні, комунікаційні педагогічні технології 

використовують практично більшість педагогів школи як безумовний атрибут 

сучасної освіти.  

Наявність двох комп’ютерних класів та підключення до мережі Інтернет 

надало можливість використовувати комп'ютерні технології в навчальному 

процесі. У навчальному закладі в навчально-виховному процесі використовується  

2  навчально-комп’ютерних комплексів, у яких налічується 28 комп’ютерів, з них 

28 (100%) підключені до мережі Інтернет. 

Важливою складовою інформаційного простору є створення та 

функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено власний веб-сайт, де 

забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку 

освіти навчального закладу. Також на сайті обласної ради де постійно 

висвітлюється життя школи.  

На засіданнях педагогічних рад розглядалися різні форми та методи 

впроовадження нових інновацій у навчально-виховний процес, а також 

підвищення якості освіти у навчальному закладі. Також на педагогічних радах 

розглядалися питання про перевід, випуск учнів школи, нагородження, видачу 

дублікатів документів про освіту. Було проведено 5 педагогічних рад.   

Щомісяця проводяться наради при директорові. На даних засіданнях 

розглядаються різні питання виробничого характеру. 

Члени педагогічного колективу підвищують свій професійний рівень не 

тільки на курсах, але і на різних семінарах, майстер класах, нарадах, які 

проводяться у на базі шкіл області. 
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На індивідуальній формі навчання з 01.09.2019 р. знаходиться 1   учень,  

Самаруха  Данило  Васильович, учень 12 класу. 

Розроблено робочий навчальний план, складено розклад навчальних занять 

з учнем  на дому по  14 годин на тиждень фінансується щодо оплати із 

державного бюджету.  

Вчитель проводить уроки, згідно з розкладом, узгодженим із батьками учня.  

    1.1.7 Робота закладу в умовах карантину. 

З метою запобігання поширенню  коронавірусу СОVID -19 роботу закладу було 

призупинено з 12 березня 2020 року; наказом по школи від 16.03.2020 року №59 

заборонено проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових 

заходів та відвідування НВК здобувачами освіти; заступникам директора з 

навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам запропоновано 

проводити інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; наказано провести 

профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19; відтермінувано проведення атестації працівників 

закладу та проведення засідань атестаційної комісії; припинено відрядження 

працівників НВК до ДОН та ВАНО, окрім випадків нагальної необхідності та за 

попереднім погодженням з керівництвом ДОН; виконання освітніх програм НВК 

організовано із використанням технологій дистанційного навчання; забезпечено 

гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладу відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 

жовтня 2006 року № 359, запропоновано проведення комплексу робіт щодо 

підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 

необхідного температурного режиму у закладі; взято зобов'язання виконувати 

рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 

Для якісної організації навчального процесу видано наказ про організаційні 

засади освітнього процесу в навчально-виховному комплексі на період 

призупинення роботи закладу від 06.04.2020 року № 61, в якому з метою 

організації освітнього процесу та обліку робочого часу в умовах карантину 

педагогічним працівникам, які працюють дистанційно, запропоновано розробити 

щотижневі індивідуальні плани роботи з обліком робочого часу відповідно до 

тижневого навантаження. Для реалізації індивідуального плану, надання 

рекомендацій батькам та перевірки виконаних завдань педагогам наказано 

використовувати різні засоби комунікації: розміщення завдань та рекомендацій на 

сайті закладу; створення груп із батьками, учнями у соціальних мережах Viber, 

Telegram тощо, використання електронних платформ ZOOM, Google, Classroom 

тощо, проведення скайп-конференцій, вебінарів; спілкування у телефонному 

режимі; листування через електронну пошту. Практичному психологу 

Сінельниковій О.Ю. та учителям з розвитку слухового сприймання та формування 
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вимови запропоновано підготувати скориговані індивідуальні корекційно-

розвиткові програми для учнів (з урахуванням пропущених корекційно-

розвиткових занять), програми, діагностичні та дидактичні матеріали до програм, 

конспекти  корекційно-розвиткових  занять  поза  перспективним  річним планом. 

Педагогам, які працюють в класах для дітей зі складними вадами, наказано 

пропонувати завдання, спрямовані на збереження набутих умінь і навичок, тому 

навчальний матеріал на четверту чверть спланувати як повторення вивченого 

протягом навчального року. Педагогам, які працюють з учнями з нижчими 

потенційними можливостями, що потребують супроводу дорослого, вказано 

розробити завдання на підтримання, збереження, закріплення набутих умінь, 

навичок та завдання розвиваючого характеру. Педагогам для дітей з розладами 

спектра аутизму запропоновано розробити матеріали, що відображають соціальні 

історії, а також надати батькам рекомендації щодо правильного розподілу 

навантаження на дітей та дозування часу, індивідуальні завдання та форми роботи 

з урахуванням можливостей батьків. Педагогам після завершення карантину 

наказано протягом тижня подати відкориговані програми, конспекти уроків та 

занять, щотижневі плани роботи та журнали обліку дистанційних уроків на 

розгляд керівництву закладу. 

Систематично протягом карантину вівся моніторинг стану здоров'я учнів, 

вихованців закладу, лікарем-педіатром та класними керівниками, працівників 

закладу лікарем-педіатром з наступною фіксацією у відповідних журналах. 

З метою організованого завершення навчального року в умовах карантину було 

здійснено ряд заходів: 

Класним керівникам оформлення табелів навчальних досягнень учнів наказано 

завершити до 15 червня 2020 року та надіслати копії табелів електронною 

поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у 

вересні 2020-2021 навчального року. 

Відповідальним за оформлення свідоцтв про здобуття базової та повної 

середньої освіти та класним керівникам 10-А, 10-Б та 12 класів запропоновано 

оформити свідоцтва про здобуття базової та повної середньої освіти по їх 

прибуттю в навчальний заклад та видати випускникам за затвердженим графіком 

з урахуванням необхідності дотримання проти епідеміологічних вимог. 

Учителям початкових класів, учителям - предметникам наказано заповнити 

класні журнали на підставі поурочно-календарного планування шляхом 

перенесення поточних та тематичних оцінок з журналів дистанційних уроків, 

виставити семестрові та річні оцінки за затвердженим графіком з урахуванням 

необхідності дотримання проти епідеміологічних вимог. 
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1.1.8. Видача документів про освіту випускникам 

У 2019-2020 навчальному році з метою своєчасного оформлення документів 

про освіту випускникам 2020 року в школі була створена база даних про 

випускників 12 та 10-тих класів  2020 року на основі Методичних рекомендацій 

про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту для середніх 

навчальних закладів України, підготовлено загальне замовлення на виготовлення 

персоніфікованих документів про освіту, анкети на кожного випускника 12 та 10-

тих класів за встановленою формою. У 2019-2020 н.р. видано 8 свідоцтв про 

здобуття  базової  середньої освіти звичайного зразка та додатків до них, 3 

свідоцтва про здобуття базової середньої освіти спеціального зразка та додатки до 

них і 5 свідоцтв про здобуття повної середньої освіти і додатків до них. 

Випущено зі школи 5 учнів з 12 класу, 3 учні з 10-Б і 1 учень з 10-А класу. 

1.1.9. Правовиховна робота. 

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на 

належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми 

правового навчання і виховання: 

- тематичні   класні години 

- лекції, бесіди на правову тематику. 

- анкетування. 

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 

- уроки правознавства. 

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями. 

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки 

учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски 

занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, 

співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах 

неповнолітніх  учні школи відсутні.  

        Протягом  року  велика  увага  приділяється  превентивному  вихо-

ванню,  а  саме:  вивченню  Конституції  України,  Конвенції  ООН  про  

права  дитини, проведенню  місячника  «Увага! Діти на  дорозі!»,  дека- 

ді  правознавства  та  профілактики.  

Робота з батьками та громадкістю. Протягом навчального року велася 

роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення 

належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей. 

1.1.10. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота. 

У 2019-2020 навчальному році в школі продовжувалася робота щодо 

розвитку масової фізичної культури, залученню учнів до різних форм позакласної 

фізкультурно-оздоровчої роботи, зміцненню спортивної бази школи. 

   Організація і зміст фізичного виховання в навчальних закладах 

регламентовано Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про фізичну культуру і спорт», актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, нормативно - правовими та іншими актами Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо 

фізичного виховання дітей та учнівської молоді 
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       Для їх реалізації створена відповідна навчально - матеріальна база: 

спортивний майданчик, спортивна зала, футбольне поле, тренажери для 

оздоровлення та зміцнення здоров’я учнів та інше. Учні займаються на 

спортивному майданчику та спортивній кімнаті. 

       За результатами поглибленого огляду на початку навчального року в 

навчальному закладі учнів, відповідно до стану здоров’я та фізичного розвитку, 

розділяють на три медичних групи: основну, підготовчу й спеціальну. Згідно з 

чинною навчальною програмою «Фізична культура» учні з різним станом 

здоров’я обов’язково відвідують уроки фізичної культури, на яких 

диференціюється навантаження, здійснюється індивідуальний підхід. 

      Для оздоровлення школярів вчитель фізичної культури залучає учнів в  

до секцій загально – фізичної підготовки. 

     1.1.11.Гурткова робота та позашкілля 

Відповідно до плану роботи школи на 2019 – 2020 навчальний рік та плану 

виховної роботи в школі проводилася відповідна позакласна та гурткова робота.  

Розвивати здібності дітей, виявляти обдарованих учнів, стимулювати їх 

творче самовдосконалення, творчу активність, дати їм ґрунтовні, міцні знання, 

озброїти їх практичним розумінням основ наук, підвищити їх інтерес до предмета, 

допомогти у виборі професії – це далеко не всі завдання, які дає можливість 

реалізувати позакласна робота. 

В організації позакласної роботи були використані різноманітні форми і 

методи: це олімпіади,  турніри, конкурси знавців, вікторини, усні журнали, 

науково-практичні конференції, екскурсії, ігрові тренінги, тощо. Щодо форм 

позакласної роботи з предметів, то вони були в основному груповими та 

індивідуальними. Важливою формою позакласної роботи  є гурток. Він дозволяє 

організувати систематичні заняття за певною програмою і з постійним складом. 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

В навчально-виховному комплексі організовані і працюють платні гуртки: 

швейної справи, столярної справи, спортивний і хореографічні гуртки. 

У 2019 році учні всього-вчительський колектив закладу виборов І місце в 

номінації «сценічне мистецтво» серед шкіл-інтернатів області в творчому 

фестивалі-конкур «Дивоцвіти Вінницького краю». 

У 2020 році у Всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічно-циркового 

мистецтва «Талановитий Я» учнівсько-вчительський колектив закладу виборов 

Гран-прі фестивалю, учнівський танцювальний колектив хлопчиків «Козацькі 

барви» зайняв ІІ місце в змаганнях змішаних хореографічних груп. 

 

ІІ. Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи 
. Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи 

адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги 

педагогічним працівникам.Основними напрямками контрольно – аналітичної 

діяльності були: 

♦ адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання; 

♦ надання методичної, практичної допомоги вчителям; 
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♦ створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей; 

♦ удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної 

бази школи, реалізація науково – методичної та виховної проблем; 

♦ організація навчальної та позакласної роботи; 

♦ створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення 

виховної роботи з учнями 

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота: 

- вчителів, що атестуються; 

- організація індивідуального навчання; 

- стан ведення учнівських зошитів; 

- стан ведення щоденників учнів 1-12класів; 

- стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису 

інструкцій з техніки безпеки; 

- виконання навчальних програм та планів; 

- перевірка навичок читання; 

- організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної 

складової; 

- директорські контрольні роботи; 

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по 

школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома 

вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки. 

2.1. Стан роботи з охорони життя і здоров’я дітей, проведення 

санітарно-оздоровчих заходів, запобігання дитячого травматизму 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час 

навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем 

директора  школи . 

  На початок 2019/ 2020 навчального року були оформлені всі необхідні 

акти-дозволи на проведення навчальних занять . На засіданні педради  серпня 

2018 року затверджено план роботи  на  2019/2020 навчальний рік, де передбачено 

розділ   « Охорона життя і здоров ۥя учасників навчально-виховного процесу. 

Заходи з ТБ та охорони праці. Оздоровлення учнів ». 

  Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки 

життєдіяльності затверджені наказом по школі «Про організацію роботи з 

охорони праці» .   

У наказі по школі «Про організацію роботи з охорони праці  і призначення 

відповідальних у 2019/2020 н.р.» передбачено відповідальних за організацію 

роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-

виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму 

відповідальних за електрогосподарство в школі тощо.  

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та 

перевірка  знань працівників школи з питань охорони праці  та з безпеки 

життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.  
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  У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із 

питань охорони праці працівників та учнів  школи. Відпрацьована програма 

вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу. 

 На 01 вересня 2019 року всі  працівники школи надали медичні книжки з 

дозволом на роботу.  Питання охорони  праці  обговорювалися на засіданні 

педради , на нараді при директору. У вересні 2019 р. класними керівниками був 

проведений  вступний інструктаж з усіма учнями школи  про що свідчать записи у 

класних журналах. З працівниками  початківцями був проведений  первинний, 

вступний  інструктажі з записами у відповідні журнали, з учнями  перед початком 

уроків фізики, хімії , біології, трудового навчання, фізкультури, інформатики. 

Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами території 

школи проводилися інструктажі.  

    Проводяться повторні інструктажі 1 раз на 6 місяців для всього колективу 

школи..  

   Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й 

громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у 

всіх класах.  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу 

визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться 

відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", Державних 

санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних 

нормативних актів, які регламентують роботу  школи з цих питань.  

  Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена 

відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.      

 Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і 

учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних 

журналах – для учнів. 

  Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, 

позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів. 

  Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання 

інформатики проводять первинні та повторні інструктажі перед початком 

практичних, лабораторних робіт 

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи.       

 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в 

наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня,  має необхідний 
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перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні 

школи розміщено стенди по безпечній поведінці.  

  На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. 

Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності. 

  Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки 

життєдіяльності у колективі школи, на робочих місцях, під час організації 

навчально-виховного процесу у 2019/2020 н.р.  році не виявлено. 

  В школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру. 

Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру. 

      Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного 

процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні 

тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного 

процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання 

правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".    

  При проведенні як шкільних, так і районних масових заходів, у школі 

призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на 

кожній ділянці роботи. 

Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності.  

  Протягом 2019/2020 навчального року в школі проводилась різноманітна 

робота по попередженню дитячого травматизму. Була спланована тематика бесід 

з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на воді, при користуванні 

газом, електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму та 

вибухонебезпечними предметами. Усі бесіди проведені і записані у журнали та 

учнівські щоденники.  

Протягом навчального року проведено комплексні бесіди з усіх видів 

травматизму на час канікул та профілактичні бесіди для учнів, які організовано 

виїжджали на екскурсії 

 У щоденниках учнів та класних журналах зроблено записи щодо 

профілактики дитячого травматизму під час навчального процесу. Класні 

керівники на батьківських зборах розглянули питання про роботу батьків щодо 

недопущення травмування дітей у побуті, про батьківську особисту 

відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей. 

Постійно велися чергування учнів школи та чергових учителів і 

вихователів. 

Протягом року аналізувалися умови забезпечення психофізичного здоров'я 

дітей. Моніторинг формування здорового способу життя здійснюється за 

наступними напрямами: 

1. медичне обстеження учнів, 

2. захворюваність на ГРЗ, КІР та інше. 

Протягом року незареєстровано  випадків травмування виробничого 

характеру. Адміністрацією школи систематично проводилась перевірка класних 
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журналів. Встановлено, що класні керівники та класоводи в основному виконують 

вимоги програми з охорони і безпеки життєдіяльності. 

Перед канікулами в класах проводились комплексні бесіди з усіх видів 

травматизму та додаткові бесіди в зв'язку з випадками травмувань. 

Протипожежна безпека. 

З метою забезпечення пожежної безпеки в школі проведені наступні заходи: 

1. Ушколі розроблені та затверджені наступні документи з пожежної 

безпеки: 

а) плани, інструкції: 

- Інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях; 

-Інструкція по застосуванню і технічному обслуговуванню вогнегасників; 

- Інструкція щодо заходів протипожежної безпеки при проведенні 

новорічних ялинок; 

-Загальнооб’єктова протипожежна інструкція. 

Перед канікулами в класах проводились комплексні бесіди з усіх видів 

травматизму та додаткові бесіди в зв'язку випадками травмувань. 

У закладі проводиться робота щодо створення необхідних матеріально-

технічних умов для організації роботи з охорони життя та здоров`я учасників 

навчально-виховного процесу, покращення медичного обслуговування учнів, 

дотримання санітарного законодавства України. Проведено роботу щодо 

координування роботи класних керівників, вихователів, відповідальних за 

кабінети з питань дотримання санітарних правил і норм під час навчально-

виховного процесу. Організовано поповнення медичного кабінету необхідними 

медикаментами на початок 2019/2020 навчального року та упродовж року. 

Своєчасно проведено роботу щодо заповнення листків здоров’я медичними 

працівниками та класними керівниками. Проведено роботу з відповідальними за 

кабінети щодо цифрового та колірного маркування шкільних меблів та 

дотримання санітарних норм освітлення класних приміщень. Вчителі 

дотримуються санітарних правил і норм у класних приміщеннях. Класні 

керівники своєчасно проводять бесіди на класних виховних годинах щодо 

профілактики різних видів захворювань. 

Всі учні за графіком пройшли вікові обстеження, щеплення (за зголою 

батьків).  

На початок навчального року працівники пройшли відповідне медичне 

обстеження і отримали дозвіл на роботу.  

Вчасно проводиться перевірка та перезаправка вогнегасників, яких придбано 

та встановлено необхідну кількість.  

Встановлено пожежну сигналізацію на спальному, навчальному корпусах та 

столярній майстерні. 

Продовжено угоду з фірмою «Флоріант-Т» на ремонт  та щомісячне 

обслуговування пожежної сигналізації на спальному, навчальному корпусах та 

столярної майстерні. 
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Разом з заступником директора з  ГД пройшли навчання з  охорони праці та 

правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і отримали 

посвідчення ІV кваліфікаційної групи допуску до 1000 В. 

 24.05.2019 року проведено перевірку дотримання норм охорони дитинства 

уповноваженим Верховної Ради з  прав людини у Вінницькій області.  
 

2.2. Літнє оздоровлення 

Всі учні школи за бажанням батьків мають можливість оздоровитись в одному 

з  оздоровчих закладів. Так влітку 2019 року в Кілійській міжгосподарчій дитячій 

оздоровчій установі «Аист» виявили бажання і були оздоровлені на протязі однієї 

зміни 39 учні. Влітку 2020 року планується оздоровити 29 учнів.   
 

2.3. Залучення додаткових джерел фінансування школи та їх 

раціональне використання. 
 

по Кисляцькому навчально-виховному комплексі  

щодо надання шефської (благодійної )допомоги за період з  01.07.2019 по 

31.05.2020  
 

Місяць Вид допомоги Організація, яка 

надала шефську  

допомогу 

Сума 

 (грн.) 

Вересень 

2019 

Подарунки на класи ФГ «Чиста криниця» 6800,00 

Жовтень 

2019 

   Автотранспортні  ТОВ «ПК» Зоря 

Поділля 

7000,000 

Листопад 

2019  

   Автотранспортні  ТОВ «ПК» Зоря 

Поділля 

7000,000 

Грудень 

2019 

Фрукти 

Канцтовари 

Печиво 

Солодощі  

Гайсинський районний 

центр зайнятості 

600,00 

2890,00 

774,00 

1800,00 

Грудень 

2019 

Фрукти 

Новорічні подарунки 

ФГ «Чиста криниця» 890,00 

7130,00 

 Всього на суму   
 

34980,00 

                                                                    

2.4. Соціальний захист та медичне обслуговування учнів 
Значна увага приділяється веденню індивідуальних реабілітаційних медичних 

та психолого-педагогічних програм. Контролюється вчасне поновлення медичних 

реабілітаційних програм. Систематично планується корекційна діяльність 

практичного психолога та учителів-реабілітаторів, фіксуються отримані 



16 

 

результати корекційної-відновлювальної діяльності по кожному учневі, 

вихованцеві окремо.  

 В плані соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, 

протягом навчального року проводилася відповідна робота:  

1) Аліменти  
№ 

з/п 

Перелік заходів 

1. -  

2) Майно  
№ 

з/п 

 

Перелік заходів 

1. Проведена роз’яснювальна робота з опікунами  щодо необхідності відкриття  

банківських рахунків на підопічних неповнолітніх: 

- Бевза Данила Олександровича; 

- Калініна Сергія Сергійовича. 

2. Проведена роз’яснювальна робота з опікунами про наявність житлав Бевза Д.О., 

Калінін С.С. 

3) Статус  
№ 

з/п 

Перелік заходів 

1. На вимогу класних керівників навчального закладу  опікуни надали інформацію 

про встановлений статус  дитина-сирота  на учнів  

- Бевза Данила Олександровича ( є розпорядження Гайсинської районної 

адміністрації від 03.10.2017 року №236 про набуття Бевз Данилом 

Олександровичем 22.10.2004 р.н. статусу дитини-сироти); 

- Калініна Сергія Сергійовича ( є рішення Уманьської міської ради від12.06.2014 

року №134 про надання Калініну Сергію Сергійовичу 18.02.2011 р.н. статусу 

дитина-сирота). 

2. Здійснюється співпраця з ССД  Мурованокуриловецького району, Гайсинського 

району  щодо  контролю за процесом забезпечення соціальних прав дітей-сиріт: 

- Бевз Д.О.  

- Калінін С.С. 

4 ) Влаштування в прийомні сім’ї  
№  Перелік заходів 

1. 

 

- 
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     2.5. Забезпечення організації харчування учнів та медичного 

обслуговування педпрацівників. 
В НВК у 2019-2020 навчальному році було забезпечено належну організацію 

харчування – збалансованого різноманітного та такого, що відповідає всім 

вимогам нормативно-правових документів. 

На 2019 рік укладені договори з такими поставщиками: 

- ФОП Булка В.С., продукти харчування,рушники, постіль м. Умань 

- ФОП Риндюк Ю.Ю., господарчі товари, продукти харчування, м. Умань 

- ПАТ «Концерн-Хлібпром», хліб, м. Гайсин 

- ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», електрична енергія, м. Вінниця 

- ПАТ «Вінницяобленерго», постачання електричної енергії, м. Гайсин  

- СТ «Поділля» Федорчук О.О., продукти харчування 

- ПП «ТІНІК ОІЛ», бензин 

- ФКП «Гайсинська між лікарняна аптека», медикаменти, м. Гайсин 

- ТОВ «Флорант-Т» Савицька Л.В., пожежне спостереження та технічне 

обслуговування, м.Вінниця  

-  ФОП Лебеда В.П., обслуговування програмного забезпечення, м. Вінниця 

- ТОВ «АП і Б корпорація», програмне забезпечення, м. Вінниця  

- ПАТ «Укртелеком», про надання телекомунікаційних послуг, м. Гайсин 

- ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», страхування наземних 

транспортних засобів, м. Вінниця  

- ФОП Тарковська, канцтовари, м. Вінниця 

- ФОП Лещенко В.В., господарчі товари, м. Вінниця 

- ФОП Головань А.В., канцтовари, послуги по заправці картриджів, м. 

Гайсин 

- ФОП Сіньковський В.В., автозапчастини, поточний ремонт автомобіля, м. 

Гайсин 

- «Укрпочта», періодичні видання, м. Гайсин 

- КП «Вінниця облтеплоенерго», теплова енергія, м. Вінниця  

- ФОП Головань Д.А., ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів, м. 

Гайсин 

- ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«УКК», навчання працівників, м. Вінниця 

- ФОП Авакумова Л.О., комплектуючі до персональних комп’ютерів, м. 

Запоріжжя 

- ФОП Рогатюк О.Б., засоби гігієни, засоби чищення та прання, м. Вінниця 

- ФОП Шафаренко М.Д., набір хімічних реактивів 

- ТОВ Пансіонат з лікування «Аіфа» послуга  дитячих таборів, оздоровлення 

та відпочинок по узбережжі Чорного моря, Одеська область 

- ФОП Еремчук Л.В., колготи, шкарпетки, взуття, м. Хмельницький 

- ТОВ Патрторг Н.., канцелярське приладдя, м. Вінниця 

- ФОП Буцерога, сардельки, м. Вінниця 

- ФОП Мельник Ю.М., яблука, м. Вінниця  

- ФОП ЕКО-СФЕРА, сік, м. Калинівка 

- ФОП Ковальчук Г.С., продукти, с. Кисляк  
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Продукція від них надходить свіжа, якісна, без затримок і підтверджена на 

кожний вид сертифікатом якості.  

Порушень технологій приготування їжі, дотримання 

санітарноепідемологічного стану, проходження медичних оглядів у 2019-2020 н.р. 

не було.  

Учні отримують п’ятиразове харчування в день, дітодень сьогодні коштує в 

середньому 84,60  грн. 

Школа-інтернат забезпечена в повній мірі технологічним та холодильним 

обладнанням. 

Харчоблок кількісно та якісно забезпечений в кадровому плані: два поварі, два 

працівники кухні та прибиральниця їдальні. 

В обов’язковому порядку один раз на рік всі працівники школи, в 

організованому порядку, проходять медичний огляд і отримують допуск до 

роботи. Кошти за проходження медичного огляду, згідно укладених угод, 

проплачує школа.  У 2019 році за проходження медичного огляду працівниками 

НВК школа заплатила 11864 грн.  

 

ІІІ. Режим роботи навчального закладу 
     З  1 вересня 2019 року  визначені Правила внутрішнього трудового  розпорядку 

для шкільного  колективу, їх виконання є обов’язковим для всіх педагогічних, 

допоміжних та технічних працівників школи. 

      Встановлено такий час початку робочого дня: 

     -  для вихователів та чергових заступників директора школи -07.00; 

     -  для педагогічних працівників – за 15 хвилин до початку уроку; 

     -  для педагогічних працівників, що мають перші уроки, - 08.30 

     -  для обслуговуючого персоналу – 08.30 

     Визначено час завершення робочого дня (з 1-годинною обідньою перервою для 

обслуговуючого та технічного персоналу – 18.00) 

     Встановлено для адміністративного персоналу ненормований робочий день із 

обов’язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацювання 

робочого часу. 

     Основною вимогою до всіх працівників школи є вимога розпочинати та 

закінчувати робочий день з ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на 

загальношкільному стенді. 

      Затверджено режим дня на 2019-2020 навчальний рік з урахуванням вікових 

особливостей вихованців школи-інтернату, тобто складено окремо режим дня для 

молодших школярів та режим дня для школярів середньої та старшої ланки. 

      Визначено структуру 2019-2020 навчального року. 

      Складено регламент роботи школи (розклад шкільного тижня) на 2019-2020 

навчальний рік. 

      Встановлено  методичні дні для педагогічних працівників школи. 

      Визначено чергових адміністраторів школи за днями тижня. 

      Зобов’язано  вихователів, що проводять підйом, передавати вихованців 

учителям, які проводитимуть в класі перший урок, вчителів, які проводять останні 
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уроки, передавати учнів вихователям, роблячи відповідні записи в журналі 

прийому та передачі, обліку дітей на харчування. 

      Зобов’язано класних керівників подавати щоденні відомості загально 

шкільного обліку відвідування, запізнень на уроки, а також відповідності 

зовнішнього вигляду учнів. 

       Обов’язковою  є  реєстрація у книзі відпрацювання робочого часу фактичного 

початку і закінчення роботи всіх працівників школи під час канікул 2019-2020 

навчального року. 

ІV. Матеріально-технічна база 
    Навчально-виховний комплекс розташований на території площею 7,3 га., 

територія частково огороджена (метало профіль між цегляними стовпами, довжина 

150 м.), має один в’їзд та хвіртку, вуличне освітлення (6 опор із лампами освітлення), 

часткове асфальтоване покриття, спортивну площадку площею 180 м² з набором 

спортивних снарядів, два дитячих майданчики, окремо відділену земельну ділянку 

площею 5 га. (2 га. – старий яблуневий сад, 1 га. – молодий плодово-ягідний сад, 2 га. 

– орної землі); 

-   для організації навчально-виховного процесу в школі створена належна 

матеріально-технічна база, що сприяє всебічному розвитку вихованців з обмеженими 

можливостями здоров’я; 

-    на території розташовано сім окремих приміщень:  

 навчальний корпус: одноповерхова будівля в якій знаходяться 10 начальних 

кабінетів (лінгафонний кабінет, комп’ютерний клас, слуховий кабінет, біологічний 

кабінет, кабінет географії, кабінет української мови та літератури, кабінет психолога, 

кабінет директора, методкабінет та два навчальних класи), які забезпечені 

звукопідсилючою апаратурою, меблями, комп’ютерною технікою, телевізорами; 

 спортивна кімната з набором тренажерів та спортивного інвентар’я; 

 шкільна бібліотека нараховує  5264 екземплярів в тому числі: 

навчальної літератури – 2646 екземплярів; 

художньої літератури – 2250 екземплярів; 

методичної та науково-популярної – 380 екземплярів; 

передплата періодичних видань за 2019-2020 н.р. складає на суму 11,400; 

 кафедра початкових класів нараховує 4 класних кімнати оснащених 

телевізорами, комп’ютерами, стінками, м’якими іграшками; 

 спальний корпус складається з трьох приміщень: спальня дошкільного 

відділення – 10 місць, спальні кімнати хлопчиків – 45 місць, спальні кімнати дівчаток 

– 35 місць, кожна спальня кімната обладнана твердим та м’яким інвентарем 

(тумбочками, шафами, настінним і половим покриттям, подушками, одіялами, 

покривалами, трьома комплектами постільної білизни, туалетними кімнатами з 

душовими кабінами з підігріванням води, умивальниками); 

 харчоблок з  їдальнею на 50 посадочних місць з кухоннотехнологічним 

обладнанням (електроплита, жарова шафа, столи з нержавіючої сталі, миючі ванни, 

холодильне обладнання); 

 банно-пральне відділення : 2 пральних машини, (промислові), центрифуга, 

стелажі для білизни, миюче відділення – 8 душів з кранами гарячої та холодної води; 
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 комора кастелянші для прийому, збереження і видачі білизни; 

 бухгалтерія обладнана трьома комп’ютерами, чотирма комп’ютерними столами 

та шафами; 

 комора продуктів харчування обладнана двома морозильними камерами, двома 

холодильниками, стелажами для сухих продуктів, вагами; 

 майстерня (комбінована) з набором столярних, токарного та свердлильних 

станків, таблиць, плакатів, наборів інструментів; 

 майстерня (швейна) обладнана електричними та ручними швейними 

машинами, меблями, праскою; 

 медичний пункт складається з трьох кімнат:  

- кабінет лікаря педіатра з наборами медичного обладнання інструментів, сейфа, 

ваги, ростоміра, холодильника, кушетки, двох шаф з медикаментами, умивальника; 

- ізолятора (дві кімнати  на три ліжка); 

 гаражі; підсобні приміщення. 

У 2019 році було подано замовлення у Вінницький методичний центр на 

виготовлення документів про освіту. У червні 2020 року свідоцтва про повну 

загальну середню освіту (5 шт.), додатки до них (5 шт.) та свідоцтва про базову 

середню освіту (8 шт.), до додатки до них (8 шт.), спеціальні свідоцтва (3 шт.), 

додатки до них (3 шт.) було отримано і вручено випускникам школи. 

 

Ужиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної 

бази навчально-виховного комплексу 

 

Навчальний 

заклад 

Капітальний 

ремонт 

Поточний ремонт 

Види 

робіт 

Сума 

(тис.грн.) 

Види робіт Сума 

(тис.грн.) 

Кисляцький 

навчально-

виховний 

комплекс 

   облаштовано усі туалетні кімнати 

у спальному корпусі для дівчат; 

 встановлено перегородки, штори, 

про резинові ковбики в душових 

банно - прального корпусу ; 

 викладено частково тротуарною 

плиткою пішохідні доріжки; 

 відремонтовано ремкомплектами 

(спинка, сиділки 20 учнівських 

сидінь, 15 стільниць до парт. 

Замінено оббивку 56 сидінь стільців у 

їдальні; 

 облаштовано у медичному пункті 

два ізолятори на два види інфекцій 

(повітряно-крапельну та кишкову); 

 здійснено проточну воду до 

 

НУШ 

освітня 
субвенція  

37374 
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медичного пункту з локального 

водогону. Облаштовано каналізацію; 

 кімнату для холодної розробки 

сирих продуктів забезпечено 

двома мийними ваннами з 

підведеною холодною та гарячою 

проточною водою та відповідним 

водовідведенням, встановлено при 

розробні столи; 

 облаштовано кабінет хімії і 

обладнано необхідними 

приладами і матеріалами; за 

рахунок освітньої субвенції в сумі 

виділено на НУШ, закуплено два 

мультимедійних проектора та дві 

інтерактивні дошки. 

 В 1-Ф та 1-Б за рахунок коштів 

обласного бюджету закуплено 

фабрики друку. 

 кімнату для миття посуду 

забезпечено окремою ванною для 

миття великого кухонного посуду 

та стелажем для його зберігання; 

 проведено заміну щербленого 

столового посуду; 

 виготовлено та встановлено дві 

шафи пі хліб та вмивальник у 

горяному цеху кухні; 

 придбано 10 вогнегасників та 

інформаційні евакуаційні 

таблички; 

 влаштовано гардеробну кімнату; 

 влаштовано кабінет фізики 

(демонстраційний стіл, 4 

учнівських столи з стільцями, 

мультимедійний проектор, 

інтерактивна дошка, стенди); 

 у спальний корпус придбано 80 

тумбочок та 80 стільців; 

 придбано 8 кулерів; 

 в начальному корпусі замінено на 

нові три раковини для миття рук;  

 поклеєні шпалери в спальному 

корпусі; 
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В 2019 році закупівля основних засобів не проводилася. 

        Закуплено м’який інвентар на суму 114  тис. грн., медикаментів на 16 

тис.грн.,  

    В рамках   упровадження  НУШ в освітній процес навчально-виховного 

комплексу (відкрито два перших класи, в яких створені вісім навчальних зон, 

організована робота з ЛЕГО; класні кімнати укомплектовані відповідними 

меблями, забезпечені необхідним дидактичним та роздатковим матеріалами, 

комп’ютерним обладнанням,  створені фабрики друку, в класних кімнатах є 

телевізори, фліпчарти). Закупівля необхідного матеріального забезпечення для 

успішного функціонування 1-х класів в рамках НУШ здійснювалася за державні 

кошти (37,3 тис.грн.  на комп’ютерне обладнання) та кошти обласного бюджету 

(19,2 тис.грн. на закупівлю фабрик друку, дидактичного та роздаткового 

матеріалів).  

         Виділялись кошти на придання канцтоварів для учнів, для проведення 

мілких ремонтів по господарству, для заправки картриджів та ремонту 

комп’ютерної техніки, для придбання новорічних подарунків, для придбання 

м’якого інвентар, для ремонту автомобіля «Соболь» та інше. 

         Заробітна плата у 2019-2020 навчальному році нараховувалась бухгалтерією 

та виплачувалась вчасно – два рази на місяць. Було виплачено грошову 

винагороду  педрацівникам в розмірі  посадового окладу, допомогу на 

оздоровлення та матеріальну допомогу на оздоровлення, премія до Дня вчителя та 

за підсумками фінансового року. 

         20.02.2019 році пройшов оцінку діяльності керівників установ, закладів 

галузі освіти – об’єкти спільної комунальної власності територіальних громад 

області за 2019 рік, виплачена премія за підсумками фінансового року в розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

         Рішенням засідання комісії з проведення оцінки діяльності (протокол №2 від 

20.02.2019 р.) Порохнявий В.Ф. відповідає займаній посаді. 

         Курси директорів пройшов  при КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти» з 30.10.2017 по 10.11.2017, свідоцтво ВА 02139682/010918 від 10.11.2017. 

         Дисциплінарні стягнення на працівників НВК у 2019-2020 навчальному році 

не накладались. 
  

 придбано та встановлено ролети на 

вікна спального корпусу; 

 проведено поточний ремонт 

приміщень харчоблоку. 
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V. Психологічний супровід  

     Головною метою діяльності психологічної служби  є підвищення якості і 

забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на 

збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, 

створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників 

навчально – виховного процесу.       

Аналізуючи роботу практичного психолога можна сказати, що протягом І та 

ІІ семестру 2019-2020 навчального року  здійснювалася діяльність за наступними 

напрямками: 

 психодіагностична робота; 

 консультаційна робота; 

 психологічна просвіта; 

 корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; 

 організаційно-методична робота. 

Діяльність як практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, 

батьками та педпрацівниками. 

І. Робота з дітьми. 

1. Індивідуальне консультування учнів. 

2. Психодіагностичне дослідження. 

3. Профорієнтаційна робота. 

4. Проведення психокорекційних вправ. 

ІІ. Робота з батьками. 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель». 

3. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання. 

ІІІ. Робота з педпрацівниками. 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Психологічна просвіта класних керівників, вихователів. 

3. Виступи на педагогічних нарадах. На початку  навчального року було 

створено банк даних дітей пільгових категорій та зібрано заяви-дозволи від 

батьків на роботу з практичним психологом.       
 

Головні завдання школи у 2020/2021 навчальному році будуть спрямовані 

на: 

- виконання основних положень законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», ст.53 Конституції України, «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01). 
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- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та 

основних компетентностей учнів; 

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно 

до їх мети і завдань; 

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки; 

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення 

навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та 

диференційованого підходу до учнів; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального 

функціонування школи; 

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних 

прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського 

самоврядування; 

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до 

навчання та виховання; 

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, 

комп’ютеризації та інформатизації НВП; 

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка 

учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та 

обдарованими дітьми; 

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного 

навчання у середній та старшій школі; 

- зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень; 

- робота на території обслуговування школи; 

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників 

школи. 

Пріоритетні напрямки розвитку закладу: 

1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, 

підвищення якості здійснення статутних завдань. 

2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов 

для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення 

психологічного забезпечення навчально-виховного процесу. 

3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і 

форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на 

діагностичній основі. 

4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної 

діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства 

і дитини. 

5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації 

завдань профільного та допрофільного навчання. 

6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між 

дошкільною та початковою загальною освітою. 
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7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів 

освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу. 

8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з 

питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного 

відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності 

кожного працівника за результати своєї роботи. 

9. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази 

методичного кабінету. 

10. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни 

працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень 

11. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності 

кадрів та безперервної їх освіти. 

12. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду. 

13. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в 

організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних 

працівників із новими педагогічними технологіями. 

14. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом 

розгалуження системи гурткової роботи. 

15. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального 

закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку 

обдарованих, здібних і талановитих дітей. 

16. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її 

ефективність. 

17. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення 

показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної 

роботи. 

18. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до 

групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників. 

19. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах 

кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. 

Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного 

процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного 

використання тепла, води, електроенергії та майна закладу. 

20. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-

технічної бази та дбайливе її використання. 

21. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, 

збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників. 

22. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і 

зміцненні здоров`я. 

23. Підвищити рівень громадської активності та правової культури 

всіх учасників навчально-виховного процесу. 

24. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». 
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25. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації 

школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за 

організацією харчування школярів. 

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб школа 

була затишною, чистою та сучасною. 

Висловлюю щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше 

порозуміння у роботі. 
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Виступ Куракіної Людмили Василівни про хід атестації в закладі та 

роботу закладу в умовах карантину 

 

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог 

нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад 

атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. 

Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному 

рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають 

участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.  

В 2019-2020 навчальному році в черговому порядку атестувалось шість 

педагогічних працівників та позачергово - троє педагогів. 
 

Рішенням шкільної атестаційної комісії: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 
Сіньківській Лесі Іванівні, вихователеві; 

Пивовар Олені Григорівні, вихователеві 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Кондратюк Ларисі Василівні, учителеві початкових класів, з 

розвитку слухового сприймання та формування вимови; 

Кучеру к Наталії Юріївні,  вихователеві; 

Сташенюк Наталії Іванівні, учителеві початкових класів, з розвитку 

слухового сприймання та формування вимови. 

3. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст першої категорії» 

Олексійчук Галину Василівну, вихователя. 

4. Порушено клопотання перед атестаційною комісією Департаменту 
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації про: 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню 
«учитель-методист» Слободянюк Наталії Миколаївні, учителеві з 

розвитку слухового сприймання та формування вимови; 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Слободянюк Наталії Миколаївні, вихователеві; 

Левандовській Софії Федорівні, вихователеві; 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-
методист» 

Левандовській Софії Федорівні, учителеві історії та правознавства; 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Гончаруку Анатолію Івановичу, вихователеві. 
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Робота закладу в умовах карантину. 

З метою запобігання поширенню  коронавірусу СОVID -19 роботу закладу було 

призупинено з 12 березня 2020 року; наказом по школи від 16.03.2020 року №59 

заборонено проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових 

заходів та відвідування НВК здобувачами освіти; заступникам директора з 

навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам запропоновано 

проводити інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; наказано 

провести профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19; відтермінувано проведення атестації 

працівників закладу та проведення засідань атестаційної комісії; припинено 

відрядження працівників НВК до ДОН та ВАНО, окрім випадків нагальної 

необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом ДОН; виконання 

освітніх програм НВК організовано із використанням технологій 

дистанційного навчання; забезпечено гнучкий (дистанційний) режим роботи 

працівників закладу відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 

№ 359, запропоновано проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного 

температурного режиму у закладі; взято зобов'язання виконувати рішення 

тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 

Для якісної організації навчального процесу видано наказ про організаційні 

засади освітнього процесу в навчально-виховному комплексі на період 

призупинення роботи закладу від 06.04.2020 року № 61, в якому з метою 

організації освітнього процесу та обліку робочого часу в умовах карантину 

педагогічним працівникам, які працюють дистанційно, запропоновано 

розробити щотижневі індивідуальні плани роботи з обліком робочого часу 

відповідно до тижневого навантаження. Для реалізації індивідуального плану, 

надання рекомендацій батькам та перевірки виконаних завдань педагогам 

наказано використовувати різні засоби комунікації: розміщення завдань та 

рекомендацій на сайті закладу; створення груп із батьками, учнями у 

соціальних мережах Viber, Telegram тощо, використання електронних 

платформ ZOOM, Google, Classroom тощо, проведення скайп-конференцій, 

вебінарів; спілкування у телефонному режимі; листування через електронну 

пошту. Практичному психологу Сінельниковій О.Ю. та учителям з розвитку 

слухового сприймання та формування вимови запропоновано підготувати 

скориговані індивідуальні корекційно-розвиткові програми для учнів (з 

урахуванням пропущених корекційно-розвиткових занять), програми, 

діагностичні та дидактичні матеріали до програм, конспекти  корекційно-

розвиткових  занять  поза  перспективним  річним планом. Педагогам, які 
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працюють в класах для дітей зі складними вадами, наказано пропонувати 

завдання, спрямовані на збереження набутих умінь і навичок, тому 

навчальний матеріал на четверту чверть спланувати як повторення 

вивченого протягом навчального року. Педагогам, які працюють з учнями з 

нижчими потенційними можливостями, що потребують супроводу 

дорослого, вказано розробити завдання на підтримання, збереження, 

закріплення набутих умінь, навичок та завдання розвиваючого характеру. 

Педагогам для дітей з розладами спектра аутизму запропоновано розробити 

матеріали, що відображають соціальні історії, а також надати батькам 

рекомендації щодо правильного розподілу навантаження на дітей та 

дозування часу, індивідуальні завдання та форми роботи з урахуванням 

можливостей батьків. Педагогам після завершення карантину наказано 

протягом тижня подати відкориговані програми, конспекти уроків та 

занять, щотижневі плани роботи та журнали обліку дистанційних уроків на 

розгляд керівництву закладу. 

Систематично протягом карантину вівся моніторинг стану здоров'я учнів, 

вихованців закладу, лікарем-педіатром та класними керівниками, працівників 

закладу лікарем-педіатром з наступною фіксацією у відповідних журналах. 

З метою організованого завершення навчального року в умовах карантину 

було здійснено ряд заходів: 

Класним керівникам оформлення табелів навчальних досягнень учнів 

наказано завершити до 15 червня 2020 року та надіслати копії табелів 

електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу 

документа у вересні 2020-2021 навчального року. 

Відповідальним за оформлення свідоцтв про здобуття базової та повної 

середньої освіти та класним керівникам 10-А, 10-Б та 12 класів запропоновано 

оформити свідоцтва про здобуття базової та повної середньої освіти по їх 

прибуттю в навчальний заклад та видати випускникам за затвердженим 

графіком з урахуванням необхідності дотримання проти епідеміологічних 

вимог. 

Учителям початкових класів, учителям - предметникам наказано 

заповнити класні журнали на підставі поурочно-календарного планування 

шляхом перенесення поточних та тематичних оцінок з журналів 

дистанційних уроків, виставити семестрові та річні оцінки за затвердженим 

графіком з урахуванням необхідності дотримання проти епідеміологічних 

вимог. 
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Виступ Тимощук Ольги Пертівни про гурткову роботу та позашкілля  

             
Відповідно до плану роботи школи на 2019 – 2020 навчальний рік та плану 

виховної роботи в школі проводилася відповідна позакласна та гурткова робота.  

Розвивати здібності дітей, виявляти обдарованих учнів, стимулювати їх 

творче самовдосконалення, творчу активність, дати їм ґрунтовні, міцні знання, 

озброїти їх практичним розумінням основ наук, підвищити їх інтерес до предмета, 

допомогти у виборі професії – це далеко не всі завдання, які дає можливість 

реалізувати позакласна робота. 

В організації позакласної роботи були використані різноманітні форми і 

методи: це олімпіади,  турніри, конкурси знавців, вікторини, усні журнали, 

науково-практичні конференції, екскурсії, ігрові тренінги, тощо. Щодо форм 

позакласної роботи з предметів, то вони були в основному груповими та 

індивідуальними. Важливою формою позакласної роботи  є гурток. Він дозволяє 

організувати систематичні заняття за певною програмою і з постійним складом. 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

В навчально-виховному комплексі організовані і працюють платні гуртки: 

швейної справи, столярної справи, спортивний і хореографічні гуртки. 

У 2019 році учні всього-вчительський колектив закладу виборов І місце в 

номінації «сценічне мистецтво» серед шкіл-інтернатів області в творчому 

фестивалі-конкур «Дивоцвіти Вінницького краю». 

У 2020 році у Всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічно-циркового 

мистецтва «Талановитий Я» учнівсько-вчительський колектив закладу виборов 

Гран-прі фестивалю, учнівський танцювальний колектив хлопчиків «Козацькі 

барви» зайняв ІІ місце в змаганнях змішаних хореографічних груп. 
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Виступ Сінельникової Олександри Юріївни про роботу практичного 

психолога. 
     Головною метою діяльності психологічної служби  є підвищення якості і 

забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на 

збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, 

створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників 

навчально – виховного процесу.       

Аналізуючи роботу практичного психолога можна сказати, що протягом І та 

ІІ семестру 2019-2020 навчального року  здійснювалася діяльність за наступними 

напрямками: 

 психодіагностична робота; 

 консультаційна робота; 

 психологічна просвіта; 

 корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; 

 організаційно-методична робота. 

Діяльність як практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, 

батьками та педпрацівниками. 

І. Робота з дітьми. 

1. Індивідуальне консультування учнів. 

2. Психодіагностичне дослідження. 

3. Профорієнтаційна робота. 

4. Проведення психокорекційних вправ. 

ІІ. Робота з батьками. 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель». 

3. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання. 

ІІІ. Робота з педпрацівниками. 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Психологічна просвіта класних керівників, вихователів. 

3. Виступи на педагогічних нарадах. На початку  навчального року було 

створено банк даних дітей пільгових категорій та зібрано заяви-дозволи від 

батьків на роботу з практичним психологом.       
 

Головні завдання школи у 2020/2021 навчальному році будуть спрямовані 

на: 

- виконання основних положень законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», ст.53 Конституції України, «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державних 
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санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01). 

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та 

основних компетентностей учнів; 

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно 

до їх мети і завдань; 

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки; 

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення 

навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та 

диференційованого підходу до учнів; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального 

функціонування школи; 

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних 

прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського 

самоврядування; 

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до 

навчання та виховання; 

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, 

комп’ютеризації та інформатизації НВП; 

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка 

учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та 

обдарованими дітьми; 

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного 

навчання у середній та старшій школі; 

- зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень; 

- робота на території обслуговування школи; 

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників 

школи. 

Пріоритетні напрямки розвитку закладу: 

26. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, 

підвищення якості здійснення статутних завдань. 

27. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов 

для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення 

психологічного забезпечення навчально-виховного процесу. 

28. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і 

форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на 

діагностичній основі. 

29. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної 

діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства 

і дитини. 

30. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації 

завдань профільного та допрофільного навчання. 
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31. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між 

дошкільною та початковою загальною освітою. 

32. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів 

освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу. 

33. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з 

питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного 

відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності 

кожного працівника за результати своєї роботи. 

34. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази 

методичного кабінету. 

35. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни 

працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень 

36. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності 

кадрів та безперервної їх освіти. 

37. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду. 

38. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в 

організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних 

працівників із новими педагогічними технологіями. 

39. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом 

розгалуження системи гурткової роботи. 

40. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального 

закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку 

обдарованих, здібних і талановитих дітей. 

41. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її 

ефективність. 

42. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення 

показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної 

роботи. 

43. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до 

групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників. 

44. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах 

кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. 

Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного 

процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного 

використання тепла, води, електроенергії та майна закладу. 

45. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-

технічної бази та дбайливе її використання. 

46. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, 

збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників. 

47. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і 

зміцненні здоров`я. 

48. Підвищити рівень громадської активності та правової культури 

всіх учасників навчально-виховного процесу. 
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49. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». 

50. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації 

школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за 

організацією харчування школярів. 

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб школа 

була затишною, чистою та сучасною. 

Висловлюю щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше 

порозуміння у роботі. 
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Протокол №1 

загальних зборів трудового колективу комунального закладу «Кисляцький 

навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа - інтернат І - III 

ступенів - дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 

обласної Ради» від 17.06.2020 року які відбулися в он-лайн режимі 

  

Порядок денний 
1. Щорічний звіт директора комунального закладу «Кисляцький навчально-

виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа - інтернат І - III 

ступенів - дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 

обласної Ради» за 2019-2020 навчальний рік. 

І. Щорічний   звіт    директора  Кисляцького  навчально-виховного 

комплексу    за 2019 – 2020  навчальний рік. 

Слухали : Щорічний звіт директора комунального закладу «Кисляцький 

навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І - III 

ступенів - дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 

обласної Ради» Порохнявого В.Ф. за 2019 - 2020 навчальний рік. В своїй доповіді 

директор НВК Порохнявий В.Ф. висвітлив всі питання, над якими працював 

протягом звітного періоду. (Виступ додається) 

Виступили: 

Куракіна Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

повідомила про хід атестації  в закладі та робота закладу в умовах карантину. 

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог 

нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад 

атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. 

Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному 

рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають 

участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.  

В 2019-2020 навчальному році в черговому порядку атестувалось шість 

педагогічних працівників та позачергово - троє педагогів. 
 

Рішенням шкільної атестаційної комісії: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 

Сіньківській Лесі Іванівні, вихователеві; 

Пивовар Олені Григорівні, вихователеві 
2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Кондратюк Ларисі Василівні, учителеві початкових класів, з 

розвитку слухового сприймання та формування вимови; 

Кучеру к Наталії Юріївні,  вихователеві; 
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Сташенюк Наталії Іванівні, учителеві початкових класів, з розвитку 

слухового сприймання та формування вимови. 
3. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст першої категорії» 

Олексійчук Галину Василівну, вихователя. 

4. Порушено клопотання перед атестаційною комісією Департаменту 

освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації про: 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню 

«учитель-методист» Слободянюк Наталії Миколаївні, учителеві з 

розвитку слухового сприймання та формування вимови; 
атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Слободянюк Наталії Миколаївні, вихователеві; 

Левандовській Софії Федорівні, вихователеві; 

атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-

методист» 

Левандовській Софії Федорівні, учителеві історії та правознавства; 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Гончаруку Анатолію Івановичу, вихователеві. 

 

             Робота закладу в умовах карантину. 

  З метою запобігання поширенню  коронавірусу СОVID -19 роботу закладу 

було призупинено з 12 березня 2020 року; наказом по школи від 16.03.2020 року 

№59 заборонено проведення освітніх, культурних, спортивних та інших 

масових заходів та відвідування НВК здобувачами освіти; заступникам 

директора з навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам 

запропоновано проводити інформування здобувачів освіти та працівників 

щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; 

наказано провести профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19; відтермінувано проведення атестації 

працівників закладу та проведення засідань атестаційної комісії; припинено 

відрядження працівників НВК до ДОН та ВАНО, окрім випадків нагальної 

необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом ДОН; виконання 

освітніх програм НВК організовано із використанням технологій 

дистанційного навчання; забезпечено гнучкий (дистанційний) режим роботи 

працівників закладу відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 

№ 359, запропоновано проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного 

температурного режиму у закладі; взято зобов'язання виконувати рішення 

тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 
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  Для якісної організації навчального процесу видано наказ про організаційні 

засади освітнього процесу в навчально-виховному комплексі на період 

призупинення роботи закладу від 06.04.2020 року № 61, в якому з метою 

організації освітнього процесу та обліку робочого часу в умовах карантину 

педагогічним працівникам, які працюють дистанційно, запропоновано 

розробити щотижневі індивідуальні плани роботи з обліком робочого часу 

відповідно до тижневого навантаження. Для реалізації індивідуального плану, 

надання рекомендацій батькам та перевірки виконаних завдань педагогам 

наказано використовувати різні засоби комунікації: розміщення завдань та 

рекомендацій на сайті закладу; створення груп із батьками, учнями у 

соціальних мережах Viber, Telegram тощо, використання електронних 

платформ ZOOM, Google, Classroom тощо, проведення скайп-конференцій, 

вебінарів; спілкування у телефонному режимі; листування через електронну 

пошту. Практичному психологу Сінельниковій О.Ю. та учителям з розвитку 

слухового сприймання та формування вимови запропоновано підготувати 

скориговані індивідуальні корекційно-розвиткові програми для учнів (з 

урахуванням пропущених корекційно-розвиткових занять), програми, 

діагностичні та дидактичні матеріали до програм, конспекти  корекційно-

розвиткових  занять  поза  перспективним  річним планом. Педагогам, які 

працюють в класах для дітей зі складними вадами, наказано пропонувати 

завдання, спрямовані на збереження набутих умінь і навичок, тому 

навчальний матеріал на четверту чверть спланувати як повторення 

вивченого протягом навчального року. Педагогам, які працюють з учнями з 

нижчими потенційними можливостями, що потребують супроводу 

дорослого, вказано розробити завдання на підтримання, збереження, 

закріплення набутих умінь, навичок та завдання розвиваючого характеру. 

Педагогам для дітей з розладами спектра аутизму запропоновано розробити 

матеріали, що відображають соціальні історії, а також надати батькам 

рекомендації щодо правильного розподілу навантаження на дітей та 

дозування часу, індивідуальні завдання та форми роботи з урахуванням 

можливостей батьків. Педагогам після завершення карантину наказано 

протягом тижня подати відкориговані програми, конспекти уроків та 

занять, щотижневі плани роботи та журнали обліку дистанційних уроків на 

розгляд керівництву закладу. 

  Систематично протягом карантину вівся моніторинг стану здоров'я 

учнів, вихованців закладу, лікарем-педіатром та класними керівниками, 

працівників закладу лікарем-педіатром з наступною фіксацією у відповідних 

журналах. 

   З метою організованого завершення навчального року в умовах карантину 

було здійснено ряд заходів: 

  Класним керівникам оформлення табелів навчальних досягнень учнів 

наказано завершити до 15 червня 2020 року та надіслати копії табелів 
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електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу 

документа у вересні 2020-2021 навчального року. 

  Відповідальним за оформлення свідоцтв про здобуття базової та повної 

середньої освіти та класним керівникам 10-А, 10-Б та 12 класів запропоновано 

оформити свідоцтва про здобуття базової та повної середньої освіти по їх 

прибуттю в навчальний заклад та видати випускникам за затвердженим 

графіком з урахуванням необхідності дотримання проти епідеміологічних 

вимог. 

  Учителям початкових класів, учителям - предметникам наказано 

заповнити класні журнали на підставі поурочно-календарного планування 

шляхом перенесення поточних та тематичних оцінок з журналів 

дистанційних уроків, виставити семестрові та річні оцінки за затвердженим 

графіком з урахуванням необхідності дотримання проти епідеміологічних 

вимог. 
Людмила Василівна відмітила, що свою роботу за звітній період Володимир 

Федорович  спрямовував  на здійснення державної політики в галузі освіти, 

збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для 

навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, 

впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. 

Тимощук О.П., заступник директора з виховної роботи, зазначила: 

відповідно до плану роботи школи на 2019 – 2020 навчальний рік та плану 

виховної роботи в школі проводилася відповідна позакласна та гурткова робота.  

Розвивати здібності дітей, виявляти обдарованих учнів, стимулювати їх 

творче самовдосконалення, творчу активність, дати їм ґрунтовні, міцні знання, 

озброїти їх практичним розумінням основ наук, підвищити їх інтерес до предмета, 

допомогти у виборі професії – це далеко не всі завдання, які дає можливість 

реалізувати позакласна робота. 

В організації позакласної роботи були використані різноманітні форми і 

методи: це олімпіади,  турніри, конкурси знавців, вікторини, усні журнали, 

науково-практичні конференції, екскурсії, ігрові тренінги, тощо. Щодо форм 

позакласної роботи з предметів, то вони були в основному груповими та 

індивідуальними. Важливою формою позакласної роботи  є гурток. Він дозволяє 

організувати систематичні заняття за певною програмою і з постійним складом. 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

В навчально-виховному комплексі організовані і працюють платні гуртки: 

швейної справи, столярної справи, спортивний і хореографічні гуртки. 

У 2019 році учні всього-вчительський колектив закладу виборов І місце в 

номінації «сценічне мистецтво» серед шкіл-інтернатів області в творчому 

фестивалі-конкур «Дивоцвіти Вінницького краю». 

У 2020 році у Всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічно-циркового 

мистецтва «Талановитий Я» учнівсько-вчительський колектив закладу виборов 

Гран-прі фестивалю, учнівський танцювальний колектив хлопчиків «Козацькі 

барви» зайняв ІІ місце в змаганнях змішаних хореографічних груп. 
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Сінельникова О.Ю., голова профспілкового комітету навчально-виховного 

комплексу, практичний психолог школи  відмітила, що головною метою 

діяльності психологічної служби  є підвищення якості і забезпечення доступності 

послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення 

здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного 

і гармонійного розвитку всіх учасників навчально – виховного процесу.       

Аналізуючи роботу практичного психолога можна сказати, що протягом І та 

ІІ семестру 2019-2020 навчального року  здійснювалася діяльність за наступними 

напрямками: 

 психодіагностична робота; 

 консультаційна робота; 

 психологічна просвіта; 

 корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; 

 організаційно-методична робота. 

Діяльність як практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, 

батьками та педпрацівниками. 

І. Робота з дітьми. 

1. Індивідуальне консультування учнів. 

2. Психодіагностичне дослідження. 

3. Профорієнтаційна робота. 

4. Проведення психокорекційних вправ. 

ІІ. Робота з батьками. 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель». 

3. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання. 

ІІІ. Робота з педпрацівниками. 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Психологічна просвіта класних керівників, вихователів. 

3. Виступи на педагогічних нарадах. На початку  навчального року було 

створено банк даних дітей пільгових категорій та зібрано заяви-дозволи від 

батьків на роботу з практичним психологом.       

Головні завдання школи у 2020/2021 навчальному році будуть спрямовані 

на: 

- виконання основних положень законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», ст.53 Конституції України, «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01). 
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- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та 

основних компетентностей учнів; 

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно 

до їх мети і завдань; 

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки; 

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення 

навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та 

диференційованого підходу до учнів; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального 

функціонування школи; 

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних 

прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського 

самоврядування; 

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до 

навчання та виховання; 

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, 

комп’ютеризації та інформатизації НВП; 

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка 

учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та 

обдарованими дітьми; 

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного 

навчання у середній та старшій школі; 

- зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень; 

- робота на території обслуговування школи; 

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників 

школи. 

Пріоритетні напрямки розвитку закладу: 

51. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, 

підвищення якості здійснення статутних завдань. 

52. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов 

для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення 

психологічного забезпечення навчально-виховного процесу. 

53. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і 

форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на 

діагностичній основі. 

54. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної 

діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства 

і дитини. 

55. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації 

завдань профільного та допрофільного навчання. 

56. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між 

дошкільною та початковою загальною освітою. 
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57. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів 

освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу. 

58. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з 

питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного 

відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності 

кожного працівника за результати своєї роботи. 

59. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази 

методичного кабінету. 

60. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни 

працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень 

61. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності 

кадрів та безперервної їх освіти. 

62. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду. 

63. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в 

організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних 

працівників із новими педагогічними технологіями. 

64. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом 

розгалуження системи гурткової роботи. 

65. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального 

закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку 

обдарованих, здібних і талановитих дітей. 

66. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її 

ефективність. 

67. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення 

показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної 

роботи. 

68. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до 

групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників. 

69. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах 

кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. 

Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного 

процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного 

використання тепла, води, електроенергії та майна закладу. 

70. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-

технічної бази та дбайливе її використання. 

71. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, 

збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників. 

72. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і 

зміцненні здоров`я. 

73. Підвищити рівень громадської активності та правової культури 

всіх учасників навчально-виховного процесу. 

74. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». 



42 

 

75. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації 

школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за 

організацією харчування школярів. 

 

Профспілковий комітет в тісному контакті співпрацював з адміністрацією. Без 

погоджень профспілки не приймалося жодне рішення, що стосується 

педагогічного навантаження, розкладу уроків, графіків роботи, відпусток, 

морального та матеріального стимулювання. 

Відкритим голосуванням постановили: роботу директора Кисляцького НВК 

Порохнявого В.Ф. за 2019 - 2020 навчальний рік вважати задовільною. 

 

 

Постановили: 

1. Роботу директора комунального закладу «Кисляцький навчально- виховний 

комплекс: спеціальна загальноосвітня школа - інтернат І - III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної 

Ради»  Порохнявого В.Ф. за 2019-2020 навчальний рік вважати задовільною. 

 

2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Вінницької 

обласної адміністрації про надання дозволу на виплату грошової винагороди 

за сумлінну працю в розмірі до одного посадового окладу в межах фонду 

заробітної плати директору  навчально-виховного комплексу  Порохнявому 

Володимиру Федоровичу . 

 

 

                     Голова зборів_____________  О.Ю.Сінельникова 

                    Секретар         ____________  С.А. Лисак 
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Витяг з протоколу №1 

загальних зборів трудового колективу комунального закладу «Кисляцький 

навчально- виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат      І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 

обласної Ради» від 17.06.2020 року які відбулися в онлайн режимі 

Порядок денний 
1. Щорічний звіт директора  комунального закладу «Кисляцький навчально- 

виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня   школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 

обласної Ради»  Порохнявого В.Ф. за 2019-2020 навчальний рік 

Слухали: Щорічний звіт директора  комунального закладу «Кисляцький 

навчально- виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 

обласної Ради»  Порохнявого В.Ф. за 2019-2020 навчальний рік.                             В 

своїй доповіді директор НВК Порохнявий В.Ф. висвітлив всі питання, над якими 

працював протягом звітного періоду. (Виступ додається) 

Постановили: оцінку роботи директора НВК Порохнявого В.Ф. визначити 

шляхом відкритого голосування. 

Постановили: 
1. Роботу директора Кисляцького навчально-виховного комплексу:  

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної Ради  

Порохнявого В.Ф. за 2019-2020 навчальний рік вважати задовільною. 

 

2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Вінницької 

обласної  адміністрації про надання дозволу на виплату грошової 

винагороди за сумлінну працю в розмірі одного посадового окладу в межах 

фонду заробітної плати  директору Кисляцького навчально-виховного 

комплексу Порохнявому Володимиру Федоровичу. 

 

Голова зборів ______________ О.Ю.Сінельникова 

Секретар      ________________ С.А. Лисак  

 

 
 


