Загальні збори педагогічного колективу,
батьківського комітету, ради та
громадськості навчального закладу
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ЗВІТ
директора ХЗОШ № 121
про свою діяльність у 2017/2018 навчальному році
Робота колективу закладу освіти у минулому навчальному
році була спрямована на виконання наступних завдань:
- продовження
формування
у
навчальному
закладі
сприятливого для дітей мікроклімату, морального і фізичного
здоров’я, виконання норм харчування;
- впровадження інформаційних технологій, розвиток потенціалу
інтелектуально обдарованих дітей;
- запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій;
- формування інтелектуальної еліти закладу освіти;
- дотримання нормативності у виконанні законодавства в галузі
освіти.
На виконання цих завдань вживались відповідні заходи, а
саме,
адміністрація закладу освіти робила все можливе, щоб
урізноманітнити процес навчання, щоб дитина в межах
загальноосвітнього закладу не була обмежена у розвитку своїх
здібностей.
Для цього:
Протягом навчального року працювали факультативи і
спецкурси «Українознавство» (5 клас), «Розв’язуємо прикладні
задачі» (6 клас), «Лексика сучасної української мови» (7 клас),
«Уроки для сталого розвитку» (8 клас), «Уроки для сталого
розвитку» (9 клас), «Англійська мова для ділового спілкування» (10
клас), «Основи відновного правосуддя» (10 клас), «Орфографічний
практикум» (10 клас), «Основи критичного мислення» (10 клас),
«Безпека харчування» (10 клас).
Можливості варіативної складової навчального плану
адміністрація використала максимально.
Для розвитку інтересів і нахилів кожної дитини працювали
гуртки: сучасного танцю «Vassabi», футбольний «Козачата»,
«Англійський із задоволенням», гурток юних помічників поліції,
юних рятувальників, юних інспекторів руху, екологів.
У минулому навчальному році з метою проведення
профорієнтаційної роботи були підписані договори
про
співробітництво з вузами різних рівнів акредитації.

У 2017/2018 навчальному році в закладі освіти працювало
16 педагогічних працівників. Курсову перепідготовку при КЗ
«ХАНО» пройшли 4 вчителі.
Атестацію у 2018 році пройшли 4 вчителі. За результатами
атестації :
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» - 3; «спеціаліст першої категорії» - 1.
Рівень педагогічної майстерності.
№

категорія

1
2
3
4
5
6

Вища категорія
І категорія
ІІ категорія
Спеціаліст
Старший вчитель
Вчитель-методист

кількість
педпрацівників
7
2
1
6
1
2

Плинності педагогічних 11%.
Протягом навчального року на особистому прийомі у директора
було прийнято 27 осіб з різних питань, одне колективне звернення.
На всі звернення було надано відповіді. Повторних звернень не
надходило.
Впродовж 2017/2018 навчального року для учнів 1-4 класів
пільгового
контингенту
надавалось
безкоштовне
гаряче
харчування. За кошти батьків харчувалося 30 учнів ГПД. Учнів 1-х
класів безкоштовно отримували молоко. Дієтичним харчуванням
було забезпечено 2 учня. Харчування здійснювалось з таких
розрахунків:
- сніданок для учнів 1-4 класів – 9 грн.
- для вихованців ГПД -15 грн. та пільгового контингенту- 12 грн.
- молоко – 4,73 грн.
Аналіз стану охоплення гарячим харчуванням
2015/2016
2016/2017
2017/2018
100%
100%
100%
Протягом навчального року здійснювався контроль за організацією
та якістю харчування з боку адміністрації навчального закладу та
комісії громадського контролю.
У минулому навчальному році проводились медичні огляди
учнів: профілактичні після кожних канікул і один раз поглиблений
медогляд. За результатами медогляду батькам надаються відповідні
рекомендації. (На жаль, батьки не завжди дослуховуються до них,
але класні керівники у таких випадках здійснюють індивідуальну
роботу).
Здійснювалась соціальна підтримка дітей пільгових категорій.
Створено і за потребою оновлювався банк даних дітей пільгових

категорій. У минулому навчальному році безкоштовно харчувалися
1 дітина-сирота, 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 2 –
з малозабезпечених сімей. 1 дитина пільгових категорій отримали
одноразову фінансову допомогу у розмірі 450 грн.. 1 учень із
малозабезпеченої родини Болюбас Єгор отримав безкоштовну
путівку до заміського оздоровчого табору відпочинку, 13 дітей
пільгового контингенту відпочивали у пришкільному таборі
відпочинку «Квіточка», 10 з них за бюджетні кошти.
Було дотримано правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічні
та протипожежні норми. У 2018 перезаряджено за бюджетний кошт
вогнегасники. Кількість вогнегасників відповідає нормативам.
Зроблена протипожежна обробка горища (також бюджетним
коштом), перевірена вентиляційна система.
Протягом навчального року під час освітнього процесу
травмувань не зафіксовано, у позаурочний час з учнями школи
нещасних випадків не зареєстровано
У 2017/2018 навчальному році в школі функціонувало 10 класів,
в яких навчалося 261 учень.
Навчальний рік

Кількість класів

Кількість учнів

наповнюваність

2015/2016
2016/2017
2017/2018

9
9
10

230
234
260

25,5
26
26.1

В минулому навчальному році:
- до наступного класу переведено всіх учнів 1-10-х класів;
- випущено із школи ІІ ступеня – 22 учні;
- випущено із школи ІІІ ступенія – 0 учнів;
- показали результати високого рівня 17 учнів.
Кращі учні навчального закладу, які отримували стипендію:
2015/2016 навчальний рік – Свиденюк Дмитро
2016/2017 навчальний рік – Полякова Вікторія
2017/2018 навчальний рік – Батурін Олексій
У 2018/2019 н.р. на стипендію Харківського міського голови
подано кандидатуру Волошенко Владислави.
Участь у районному конкурсі членів МАН
№

Навчальний рік

1

2015/2016

2
3

2016/2017
2017/2018

Кількість
робіт

3
2

Переможці
Бромберг Георгій ІІІ місце (секція
«Правознавство»)
Ципін Герман ІІІ місе (секція
«Фольклористика»)

Участь навчального закладу у міжнародних проектах
2015/2016
Охоплено учнів
41
18%

2016/2017
Охоплено учнів
25
11%

2017/2018
Охоплено учнів
44
17%

1. З 2013/2014 навчального року участь у міжнародному проекті
«Освіта для сталого розвитку в дії» за підтримкою організації
«Вчителі за демократію та партнерство»
2. З 2015/2016 навчального року участь у міжнародному проекті
«Кроки до порозуміння» за підтримкою організації «Вчителі за
демократію та партнерство»
3. У 2017/2018 навчальному році продовжено участь у
міжнародному проекті «Освіта для сталого розвитку в дії» за
підтримкою організації «Вчителі за демократію та партнерство».
Середній бал випускників початкової школи
2015/2016
2016/2017
2017/2018
8,03
7,00
8,27
Середній бал випускників 9-х класів
2015/2016
8,77

2016/2017
7,04

2017/2018
7,41

Протягом
навчального року учні школи брали участь у
тематичних конкурсах Всеукраїнського рівня:
- Українознавча гра «Соняшник»;
- Природничий конкурс «Колосок»;
- Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру».
Участь в цих конкурсах дає можливість виявити нахили та
здібності дітей проявити знання з різних предметів.
І все таки, головна частина шкільного життя є виховний процес, бо
дитина може бути відмінником навчання але людиною повинна
стати.
В кінці навчального року проводиться свято вшанування
переможців та учнів, які активно приймали участь у житті школи.
В закладі освіти функціонує табір відпочинку «Квіточка», який
дає можливість спілкування дітям не в урочний час. Це дає змогу
виявити нахил учнів, розкрити їх таланти. У цьому навчальному
році оздоровленням в дитячому таборі було охоплено 35% учнів.

Чи не найважливішою частиною шкільного життя є виховний
процес, бо головне завдання освіти – виховання громадянина,
патріота, свідомої особистості.
Виховання учнів здійснюється згідно тих пріоритетних
напрямків, які рекомендовані Міністерством освіти і науки
України, але в сучасних умовах, коли ми маємо окуповані
території, воєнні дії на Сході нашої країни і тисячі переселенців,
особливого значення набуває національно-патріотичне виховання.
Тому практично всі шкільні виховні заходи навчають любити
Батьківщину, знати історію країни і рідного краю, бути
толерантним один до одного, не залишати у біді сусіда чи
товариша. Саме для цього проводиться:
1. Конкурс веселих та кмітливих, команда школи «Малишок»
дійшло до фіналу, але вже з більш цікавою назвою «Нас
заставили»;
2. День Миру, де учні школи отримали перемогу у номінації
«краща вокально-хореографічна композиція»;
3. «Україна – це я, Україна – це ти», посіли І місце за колективну
роботу серед учнів старшої вікової категорії;
4. Розпочинається рік народженням 1-го класу, а закінчується
прощанням із випускниками;
5. День Цивільного захисту щороку в квітні;
6. благодійна акція « Ми малюємо мир», відправка посилок у
зону АТО;
7. виставки поробок;
8. День гідності і свободи (поробки);
9. День перемоги, пам’яті та примирення у Другій світовій
війні;
Святкові шкільні лінійки.
Іноді чуєш від батьків, що ми живимо не в благополучному районі.
Можливо. Але почніть з себе: це ж наш район, в якому чистота,
благоустрій у домі й навколо залежить від нас.
Ми намагаємося зайняти наших дітей корисними справами і це
одна з причин того, що на обліку у секторі ювенальної превенції
немає жодного учня.
Таким чином, кожен учень за наявності бажання може проявити
себе або в навчанні, або в позаурочній діяльності.
Людина хоче іти додому, коли в домі затишно, комфортно,
красиво. У нашому спільному шкільному домі красиво, затишно,
комфортно, безпечно і цікаво. Для цього ми ремонтуємо
приміщення, створюємо нові кабінети, оснащуємо кабінети ТЗН.
Я вдячна батькам за співпрацю, за те, що ми разом дбаємо за
красоту і комфорт для наших дітей.

В минулому навчальному році за бюджетні кошти замінили 3
металопластикових вікна. У 2018 було закуплено 8 періодичних
видань, класні журнали, друк свідоцтв для учнів 9-го класу, заміри
супротиву, обслуговування кнопки виклику, доступ до електронних
підручників, оплата послуг з тепла, водопостачання, електрики,
вивозу сміття, дератизації, інтернету, зв’язку, проведено
обслуговування вогнегасників, закуплено 12 сучасних ноутбуків
для кабінету ІКТ, відремонтовано покрівлю на ІІІ корпусі школи на
суму 262 375 грн.. Все інше (ремонт кабінетів, ремонт приміщення
для бібліотеки, придбання сіток на вікна в спортивну залу, заміна
дверей, підготовка до нового навчального року) здійснювалося за
благодійні (добровільні) внески батьків і завдяки сумлінній праці
технічного персоналу навчального закладу. Також, спонсором, було
подаровано шафи та стіл у відремонтоване приміщення для
бібліотеки.
Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік:
- підвищення результатів участі в інтелектуальних конкурсах,
олімпіадах;
- подальше зміцнення фізичного, психічного, психологічного
здоров’я дітей;
- підвищення результатів навчання шляхом розвитку творчого
потенціалу учнів,впровадження інформаційних технологій.
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