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Добрий день, шановна громадо! Згідно наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23.03.05, проводиться щорічний звіт директорів про їх діяльність 

перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої 

демократичної державно - суспільної системи управління освітою, підтримка 

етики управлінської діяльності в учбових закладах, яка базується на принципах 

взаємоповаги. 

Нашу зустріч, шановні вчителі, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу 

закінчення навчального року.  

Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підготовки 

до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилювання і 

турбот про дітей. 

Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя 

в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання. 

2019– 2020  навчальний рік був  складний, як для педагогічного, так і для 

учнівського  колективів.  З 12 березня 2020 р. відповідно до Законів України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання листа МОН України від 

11.03.2020 року № 1/9-154, розпорядження в.о. голови Кагарлицької районної 

державної адміністрації від 12.03.2020 № 62 «Про призупинення освітнього 

процесу в закладах освіти Кагарлицького району», наказу відділу освіти 

Кагарлицької РДА від 12 березня 2020 року №59  у школі було призупинено 

навчальний процес. Але не зважаючи на труднощі і деякі негаразди учителі вжили 

заходів  щодо забезпечення виконання навчальних програм,  у тому числі шляхом 

запровадження елементів дистанційного навчання. 

Директором школи № 1 я працюю 15-років. У своїй діяльності, як керівник 

загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, 

Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням 

про загальноосвітній навчальний заклад”, НУШ та іншими нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, 

наказами відділу освіти, рішенням та розпорядженням міської ради, правилами і 

нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом 

школи та Правилами внутрішнього розпорядку. 

Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного 

колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи 



педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних 

органів управління. 

Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, 

навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – 

це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності 

педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю. 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 комунальна форма власності, Паркова, 8, 

українська мова навчання, 18 класів 458 учні, проектна потужність 450 учнів, за 

2018-2019 н.р. 7 учнів вибуло і 9 прибуло. Навчаємося в  одну зміну, урок триває 

45 хвилин. 

У школі працює 32 вчителів, вакансій немає, техпрацівників 13, їдальня 3 

працівники. 

Всі предмети викладаються спеціалістами. Всі вчителі відповідно до вимог 1 раз у 

5 років проходять курсову перепідготовку та атестацію на відповідність  

кваліфікаційні категорії. Директор Шевеленко Людмила Михайлівна стаж 30 

років, на даній посаді 14 років і 9 місяців. Заступники: Бякова Світлана 

Миколаївна стаж 18 р., на даній посаді 6 років, Рожанська Наталія Іванівна стаж 

15 років, на даній посаді 10 р. У школі є медичний працівник Вакуленко Ольга 

Григорівна на два навчальні заклади, яка вчасно надає дітям першу допомогу. 

Медичний огляд діти проходять з батьками до 15 серпня і довідки здають класним 

керівникам.  

Харчування здійснює  санаторій «Чайка» Богуславського району, вартість 25 грн , 

харчування одноразове. Харчування 141 учнів-платниківа та 49 пільговиків – 

сироти, інваліди, малозабезпечені, АТО. При перевірках їдальні санітарною 

службою зауважень небуло. 

Пріоритеті напрямки і завдання навчально-виховного процесу: 

- Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня. 

 - Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного 

поцесу.  

- Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх 

педагогічних технологій навчання, ІКТ. 

- Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, 

розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських 

цінностей. 



- Удосконалювати систему національного виховання та учнівського 

самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.  

- Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які потребують корекції розумового та фізичного 

розвитку. 

- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи. 

- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей і 

педагогічного колективу. 

- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю. 

- Вивчаємо запити учнів, батьків, потреби ринку праці, створюємо профільне та 

до профільне навчання.  

- На базі школи діють безкоштовні групи  продовженого дня.  

Створений сайт школи . На сайті ми розміщуємо інформацію про наших вчителів 

та учнів, інформацію про семінари, конкурси, які проходитимуть у нас і багато 

іншої корисної інформації. 

Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі. 

Про плідну працю творчого педагогічного колективу і всієї шкільної родини 

свідчить участь та перемоги у конкурсах: «Вчитель року», Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах,  МАНу та інших конкурсах. У 2018/2019 н.р. ми маємо 77 

переможців. 

В школі успішно працює учнівське самоврядування під керівництвом заступника 

директора з ВР Рожанської Н.І. та педагога організатора Лисенко І.Г.  Діють 

гуртки «Чарівна петриківка», «Умій-ка»,  «Баскетбол»,  «Барви», «Октава», «Юні 

патріоти», «Чарівний Завиток»  вихованці яких неодноразово займали призові 

місця.  

За останні роки, завдяки наполегливій праці вчителів, щодо покращення іміджу 

школи і зміцненню її потенціалу, значно збільшилася кількість учнів в 

інтелектуальних конкурсах і олімпіадах. В цьому ми відчуваємо підтримку 

батьків. Ця підтримка - спонукати дітей то творчості, пошуку, до знань. 

Готуючись до участі у конкурсах і олімпіадах, батьки разом з дітьми занурюються 

у світ науки, світ знань. 

Участь учнів  у конкурсах 2019-2020 н.р. 

 



Фінансово-господарська діяльність 

Будівля школи прийнята в експлуатацію  більше 100 років  тому. Але, не 

зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом , 

батьками  та спонсорами постійно працює над удосконаленням матеріально-

технічної бази, підтримкою школи у робочому стані. 

Вчасно здійснювалася бухгалтерією оплата за спожиті школою енергоносії та 

тепло. Завдяки роботі завгоспа школи ми не виходимо за ліміти споживання 

енергоносіїв.  В минулому році ми разом з батьківською громадою добре 

підготували школу до нового навчального року, у цьому нам допомогли:  

Кагарлицька РДА, Кагарлицька районна рада, міська рада,  відділ освіти 

Кагарлицької РДА та батьки.  Разом нам вдалося багато зробити по підготовці 

школи до нового навчального року. На сьогоднішній день виділено кошти на 

пожежну сигналізацію і вже розпочато її встановлення. 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються 

новими сучасними стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте, 

своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на газонах. 

За рахунок шкільного фонду та спонсорських коштів постійно здійснюється 

поповнення матеріальної бази.  

З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися 

матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління 

освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, 

що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною 

інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими 

документами та, навіть, їх проектами.  

До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, 

загальношкільний батьківський комітет. В кожному класі є батьківські комітети.  

Вчителі та батьки тісно співпрацюють між собою під час всього навчально-

виховного процесу. Весь досвід спільної роботи школи та батьківського комітету 

я вирішила узагальнити. Сьогодні я, як директор, не уявляю своєї роботи без Вас, 

батьків.  

Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним 

колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню 

ініціативу.  

Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні 

звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості 

надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, 



свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на сторінках 

інтернет- видань району, міста, управління освіти та на шкільному сайті).  

Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, 

за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за 

результати своєї роботи. 

Дякую за увагу! 


