Звіт директора Велюнського НВК ЗОШ-І-ІІІ ст..
ДНЗ ..ім.О.Ярмоліча
за 2018-2019 навчальний рік
Шановні присутні! Директором школи та НВК працюю 14 років. У своїй
діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом НВК,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками
директора НВК, законодавством України, іншими нормативними актами, що
регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
1. Загальна інформація про школу
Велюнський НВК є комунальною власністю Дубровицької районної
ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням
освіти
Дубровицької РДА, якому делеговані відповідні повноваження. З 01 вересня
2016 року школі присвоєно звання імені випускника школи Олександра
Ярмоліча ,який загинув у зоні АТО. У цьому навчальному році вшколі
працює 20 педагогічнних
працівників
та 8 працівників з числа
обслуговуючого персоналу з них 3 сезонні працівники. В ЗДО-3 педагогічних
працівників та 2 обслуговуючого персоналу,2-сезонні працівники. Навчання
завершує 73 учні в 11 класокомплектах, середня наповнюваність яких
становить 7-8 учнів. У ЗДО-15 дітей дошкільного віку.
Заклад діє відповідно до Статуту, який затверджений начальником
управління освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної
адміністрації 18.10.2016 року та зареєстрований у державного реєстратора –
виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців від 21.10.2016 року серія ААВ № 725776
Управління освітнім закладом та ЗДО здійснюється згідно річного
плану роботи НВК та ДНЗ, плану внутрішньошкільного контролю та
календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних
керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована
на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного
процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та
взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та
вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний
розвиток НВК.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи,
що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З
підключенням НВК 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 НВК,

вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. До
мережі Інтернет у нас підключені усі корпуси школи.
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція
управління. У НВК ефективність здійснення контролю зумовлює якість
реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу
освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного
колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші
питання НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні
явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову
атмосферу в колективі.Тому я і мої заступники ,стараємося підтримувати та
контролювати освітній процес, відповідно нормативних та розпорядчих
документів.
Кадрове забезпечення
У 2018-2019н.р. навчальному році штатними працівниками школа
забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до
фахової освіти. Час диктує нові вимоги до вчителя, тому обов’язковим є
вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така,
що
вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не
використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та
не зможе ефективно забезпечувати освітній-виховний процес та надавати
якісні освітні послуги учням,тому в закладі постійно працює школа
комп,ютерної грамотності. Учителі НВК йдуть в ногу з життям. Широко
впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в
тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії усіх, хто навчається.
Використовуються у навчально - виховному процесі також проектні
технології навчання. Із використанням мультимедійного проектора уроки
та виховні заходи стали більш сучасними та цікавими.Більшість педагогів є
активними
учасниками
вебінарів,онлайн-конференцій,та
отримують
сертифікати.
У 2018-2019 н.р.кадровий склад НВК становить 27 педагогічних
працівників:з них 4- знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3
років. По якісному складу педагогічних працівників наша школа на
високому рівні у районі: а це 1 вчитель зі званням «Вчитель – методист», 6 –
«Старший вчитель», 8 мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – І, 7 – ІІ,
спеціаліст -3.
У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю
педагогічними кадрами має такий вигляд: cереднє тижневе навантаження
педагогічних працівників по школі становить годин.
2. Методична робота
У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи
працювали відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну

середню освіту». Указів Президента України, рішень Уряду України, органів
управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони
пращ, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи,
дотримувалися норм Конвенції про права дитини з 01 вересня 2017р. увійшов
у дію новий Закон України «Про освіту»,на часі йде обговорення проекту
«Закону про повну загальну середню освіту.
Система методичної роботи з педагогічними працівниками школи 20182019н.р. була спрямована на вирішення завдань:
- підвищення професійної компетентності педагогів , допомога їм у
роботі в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти;
- впровадження наукових ідей у практичну діяльність педагогічних
працівників;
- забезпечення

інформаційної

підтримки

діяльності

структурних

підрозділів методичної служби;
- вивчення , узагальнення та впровадження в практику педагогічного
досвіду, нових технологій навчання та виховання,відповідно до
реалізації «Держстандарту початкової школи,
- допомога вчителям у створенні умов для розвитку обдарованої молоді;
- організація і проведення представницьких педагогічних виставок,
творчих звітів, конкурсів , конференцій, педагогічних читань;
- координація колективних форм роботи та самоосвіти;
- організація інформаційно - видавничої діяльності;
- підготовку вчителів початкової школи для роботи в НУШ.
Стан викладання шкільних предметів перебуває на достатньому контролі у
адміністрації школи. У навчальному закладі наявний перспективний план
вивчення викладання предметів, відповідно до якого у щорічному плані роботі
подається детальна інформація про вивчення стану викладання того чи іншого
предмета у зазначені терміни. У закладі наявні організаційні та підсумкові накази
про стан вивчення та викладання предметів. Питання стану викладання предметів
слухається на засіданнях педагогічної ради.В цьому навчальному році вивчався

стан викладання математики, інформатики , історії.
Атестація

педагогічних

працівників

проходить

перспективного плану роботи закладу,але в цьому н.р.

відповідно

до

в цьому році

атестувалися педагоги: Дячук О.О. , Мельник Н.М., Бовгира О.О.,
вихователь ЗДО Ганусяк О.В.
Активізувалась в школі робота щодо вивчення і впровадження
педагогічного досвіду. Вивчення педагогічного досвіду сплановано в
перспективному плані школи.
В школі наявні каталоги педагогічного досвіду району та області.
В перспективному плані сплановано вивчення

стану викладання

предметів. Написані відповідні накази «Про вивчення стану викладання
предметів», розроблені графіки відвідування уроків, плани вивчення стану
викладання предметів.
Педагогічні працівники школи приймали участь в районному ярмарку
педагогічних інновацій:Булачок І.В. – ІІ м. , Остаповець В.М.- ІІІ м. ,
Кухарець В.В.-ІІІ м. , Субот О.І.-ІІІм.
Школа бере участь в експериментальній роботі району з теми «Формування
ціннісних ставлень конкурентоспроможної особистості до історичних,
культурних надбань рідного краю через реалізацію Програми національного
виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020рр.»
Учні Велюнського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» під керівництвом
учителів суспільно – гуманітарного циклу приймали активну участь в
олімпіадах,

мовно-літературних

конкурсах,

захисті

науково-

дослідницьких робіт МАН.
Призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,
конкурсів підготували:
Дячук О.О. – ученицю 11 кл. Торгун Софію за І м. в районному етапі
МАН , IІІ м.- районна олімпіада з історії., Мельник Софію ученицю 5 класу
–ІІ м. конкурс естрадної пісні

Трофімова Владислава ІІ м. районна олімпіада з історії
Гнедько Л.П.– з укр.. мови
Ученицю 5 класу Шугалевич Вікторію - І м. в районному мовно –
літературному конкурсі ім.. Т.Шевченка
Ученицю 6 класу Охмак Анастасію –ІІм. В районному етапі Міжнародного
конкурсу з української мови ім.. П.Яцика
Гамза Н А.з історії
Ученицю - 9кл.Терещук Віру- ІІм.
Торгун Софію –ІІІм. читців- гумористів «Поліські пересмішники»
Гнедько Л.В. з української мови
Ученицю 7 класу Ясак Альону – ІІ м. районна олімпіада з української мови,
ІІІ м. – районному мовно – літературному конкурсі ім.. Т.Шевченка
Пасько Н.П. -вчитель початкових класів підготувала
Ученицю 9 класу Терещук Віру – ІІм. В обласному конкурсі
«Об»єднаймося брати мої»
Мельник Н.М. – вчитель початкових класів підготувала
Ученицю

2 класу Мельник Поліну – Ім. в обласному, ІІІ м. в

національному , 8 м. у Міжнародному конкурсі усного рахунку «Прангліміне
2019»
Белеля О.С. підготувала
Ученицю 9 класу Терещук Віру - ІІ м. районний конкурс читців
декламаторів ім.. Т.Шевченка
Бовгира О.О. підготувала
ученицю 4 класу Белелю Анастасію – ІІІм. районна олімпіада «Юне
обдарування» з української мови, ІІІм. з оригамі «Паперовий світ» ,
Дячука Ярослава І м. в районному конкурсі з оригамі «Паперовий
світ» , Дячука Володимира ІІм. в районному конкурсі з оригамі «Паперовий
світ».

Субот О.І. підготувала ученицю 5 класу Мельник Софію ІІм.
Районний конкурс патріотичної пісні «Поліська Січ»
Остаповець В.М. підготував
Учня 11 кл. Бородкіна Івана І м. у районних змаганнях з легкої
атлетики, учня 10 класу Ємельянова Владислава ІІ м. у районних змаганнях з
легкої атлетики

Цікаво і змістовно цьогоріч пройшов місячник правових знань та
тиждень

права

(Кухарець

Н.І.,

Кирилович

Т.М.),

тижні

безпеки

життєдіяльності(Охмак С.О,вчителі поч..класів.), Тиждень профілактики
булінгу.
У листопаді відзначено День української мови та писемності,

у

лютому – Міжнародний день рідної мови. Майже всі вчителі школи
підготували та провели показові уроки ,виховні заходи.Новинкою та
неперевершеним олімпом не лише для нашої школи та району та області ,а
для

всієї

України

стала

участь

та

перемога

нашої

учениці

у

міжнародному,заочно-очному конкурсі зусного рахунку «МІКСІКЕ». яку
підготувала вчителька і мама Мельник Н.М. –виборола Ім. в обласному , ІІІ
м. на національному , та 8 м. міжнародному конкурсі серед 7 країн у своїй
віковій категорії.

Цікаво та змістовно пройшло Великоднє

свято «Ісус

Христос живе в моєму серці»
Протягом навчального року учні 1 класу навчалися в НУШ. Вчитель
Пасько Н.П. протягом року була тренером у районі по підготовці вчителів
початкової школи до роботи в НУШ

Виховна і позакласна робота

Закладом ведеться належна робота із соціального захисту учнів.
Проведено обстеження житлово-побутових умов дітей, які навчаються у
закладі. В результаті вивчення створено банк даних дітей різних
соціальних категорій, оформлено соціальний паспорт школи.
У 2018/2019 навчальному році в навчально-виховному комплексі
навчається 27 учнів з багатодітних сімей, 7 дітей із малозабезпечених сімей,
2 дітей, які мають інвалідність, 5 напівсиріт, 8 дітей із неповних сімей. В
навчальному закладі створені сприятливі умови для навчання та розвитку цієї
категорії учнів.
Впродовж року дітей пільгового контингенту залучено до участі в
шкільних та класних виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних
змаганнях.
Робота закладу з профілактики правопорушень, інших негативних
проявів в учнівському середовищі
В закладі організована робота з профілактики злочинності та
правопорушень серед учнівської молоді. Видаються накази про організацію
роботи з профілактики злочинності та правопорушень у навчальному році
Стан злочинності та правопорушень
аналізується адміністрацією
закладу. Аналіз роботи узагальнюється в наказах.
Питання профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх
розглядаються на нарадах при директору,
педагогічній
раді,
загальношкільних батьківських зборах.
З метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі
видано наказ від «Про заборону тютюнопаління та вживання алкогольних
напоїв, наркотичних засобів на території навчального закладу та проведення
профілактичної роботи серед учнів та працівників».
З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, насильства
упродовж вересня було проводяться обстеження житлово-побутових умов
школярів.
Згідно річного плану виховної роботи у листопаді місяці у школі
проводиться місячник правового виховання, у грудні – тиждень правових
знань, у лютому - місячник санітарно-просвітницької та профілактичної
роботи «Ти і твоє здоров’я». Підсумки проведення узагальнено у наказах.
У закладі створено раду профілактики правопорушень. Розроблено
Положення про раду профілактики правопорушень, яке затверджено наказом
від 04.09.2016 року №74. Щорічно видається наказ «Про організацію ради
профілактики правопорушень у навчальному році.
До складу ради профілактики правопорушень введено дільничого
інспектора. Наявний план роботи ради профілактики правопорушень.
Ведуться протоколи засідань.
На внутрішкільному обліку перебуває 2 учнів ,
на обліку у

Дубровицькому відділенні поліції учні навчального закладу не перебувають.
Практичним психологом Булачок І.В. проводиться робота із запобігання
злочинності та правопорушень у навчальному закладі: тестування учнів з
метою виявлення учнів девіантної поведінки, психологічні консультації для
батьків і вчителів. Ведеться облік дітей «групи ризику».
Класними керівниками постійно проводиться робота щодо виявлення
неблагонадійних родин, де батьки не приділяють достатньої уваги
вихованню дітей.
- запровадження інноваційних технологій , форм і методів виховання;
- використання оптимальних методів і форм виховання;
- здійснення моніторингу виховної роботи;
- пропаганда здорового способу життя шляхом активізації роботи з
сім’єю, громадськими організаціями, учнівським самоврядуванням
школи;
- виховання активної життєвої позиції, високих моральних якостей
шляхом знання законів загальнолюдської та християнської моралі;
- виховання поваги до праці, як основної умови людського існування,
поваги до людей праці.
З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним
стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної
роботи, здійснювалося управління та внутрішкільний контроль за
виховною роботою .
Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної
роботи використовувалися такі форми: накази, індивідуальні бесіди,
винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання
педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників .
Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на
виконання наступних завдань:
- Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод
людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової
свідомості.
- Створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх
батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів.
- Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої
самореалізації кожного учня.
- Формування позитивних загальнолюдських цінностей.
Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети
виховної роботи у школі, а саме – «Виховання соціально адаптованої
особистості, здатної самостійно сприймати інформацію, формувати особисті
погляди та інтереси, впевненої в собі, формування в молодої людини
поглядів на здоровий спосіб життя.»

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної
роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора,
практичного психолога, а також розроблено заходи і програми, які
охоплюють всі напрями виховання.
Учнівська рада контролює виконання учнями Статуту школи.
Налагоджена співпраця педагогів і дітей відкриває простір для ініціативи,
творчості, самодіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.
У підсистему позакласної роботи входять дитячі об’єднання:
«Первоцвіт», волонтерський осередок «Милосердя», гуртки, секції
різноманітного спрямування. Всі вони мають програми діяльності. Робота
дитячого об’єднання «Первоцвіт» організована у вигляді подорожі країною
«Первоцвіт».
Школа сприяє розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді,
залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, ветеранам війни
та праці, учасникам АТО. Організацію виховної роботи у закладі
забезпечують: Гнедько Людмила Володимирівна – заступник директора з
навчально-виховної роботи ( 1,0 ставки), стаж роботи на посаді - 12 років,
Кирилович Тетяна Миколаївна – педагог-організатор ( 1,0 ставка), стаж
роботи на посаді – 6 років.
Система виховної роботи школи
будується у відповідності до
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді,
Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України,
«Програми національного виховання
учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки», «Програми
національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки»,
«Заходів, спрямованих на реалізацію програм національного виховання дітей
і учнівської молоді в навчальних закладах району на 2008-2020 роки.
У перспективному та річному планах роботи школи
спланований
контроль за основними напрямками виховної роботи, сплановані питання,
які виносяться на розгляд педагогічної ради, тематика батьківського
всеобучу та загальношкільних батьківських зборів.
Згідно з річним плануванням виховна діяльність здійснюється за
ціннісними ставленнями:
-формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і
держави;
-формування ціннісного ставлення особистості до історичних,
культурних та духовних надбань рідного краю;
- формування ціннісного ставлення особистості до сімї, родини, людей;
- формування ціннісного ставлення особистості до себе;
- формування ціннісного ставлення особистості до природи;
- формування ціннісного ставлення особистості до праці;
- формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва;

Питання виховної роботи розглядаються на нарадах при директору
школи: «Організація роботи на осінніх канікулах», «Про підготовку до
проведення новорічних свят», «Про план роботи на зимові канікули», «Про
підготовку до проведення місячника «Ти і твоє здоров’я», «Про стан
відвідування учнями школи», «Про роботу закладу з профілактики
негативних проявів в учнівському середовищі».
У закладі видаються організаційні, підсумкові та аналітичні накази з
питань виховної роботи. Щорічно видаються накази за підсумками виховної
роботи за І семестр та за навчальний рік.
Плани класних керівників мають єдину структуру та розділи для всіх
класів. Розроблено щоденники класного керівника.
Класні керівники
планують виховну роботу відповідно до
Концепції національнопатріотичного виховання, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України, «Програми національного
виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки», «Програми
національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки».
Проте у планах виховної роботи не скрізь проставлені дати проведення
виховних заходів, не у всіх планах наявний аналіз виховної роботи за
попередній рік та за І семестр. Тематика класних батьківських зборів, в
основному, містить одне питання та потребує конкретизації . Рішення
батьківських зборів мають носити змістовний характер, чіткі строки
реалізації та виконавців.
Класні та загальношкільні виховні заходи проводяться відповідно до
річного плану роботи закладу, планів виховної роботи класних керівників.
Традиційними для школи стало проведення
родинних свят:до Дня
жінки,Звичаї та традиції моєї родини,,
«Живи, книго!», «Милосердя»,
«Ветеран живе поруч». Зреалізовано проекти: «Стежками рідного краю»,
«Бринить струна народна» . Життя учнівського колективу висвітлюється на
сторінках шкільної газети «ТЕМП».
У закладі діє дитяче об’єднання: «Первоцвіт», волонтерський осередок
«Милосердя». Всі вони мають програми діяльності. Робота дитячого
об’єднання «Первоцвіт» організована у вигляді подорожі країною
«Первоцвіт».
Школа сприяє розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді,
залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, ветеранам війни
та праці, учасникам АТО.
Одним з напрямків роботи закладу є формування здорового способу
життя. Щорічно видається наказ «Про заборону тютюнопаління, вживання
алкогольних напоїв, наркотичних засобів у приміщеннях та на територіях
навчальних закладів та проведення профілактичної роботи серед учнів та
працівників закладів освіти». Щорічно у лютому місяці проводиться
місячник санітарно-просвітницької та профілактичної роботи «Ти і твоє
здоров’я».
Спільно з вчителями-предметниками, класні керівники здійснювали

профорієнтаційну роботу. Система профорієнтаційної роботи включає:
Тестування практичним психологом випускників 9, 11 класів з
метою виявлення нахилів до тієї чи іншої професії.
2.
Проведення тижня профорієнтації.
3.
Здійснення рекламних акцій в рамках «Ярмарку професій».
4.
Проведення загальношкільних батьківських зборів.
Корекційно-виховна робота об’єднувала зусилля адміністрації школи,
психологічної служби, класних керівників . В рамках плану місячника
правового виховання у школі була організована зустріч з дільничим
інспектором , який провів профілактичну бесіду з учнями 8-11 класів.
У школі діє система профілактичної роботи по попередженню
правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень,
яка взяла під особливий контроль дітей схильних до асоціальних проявів
девіантності. Має результати робота педагогічного колективу з батьками
дітей «групи ризику».
Вівся щомісячний аналіз відвідування, відповідні звіти здавали у відділ
освіти.
Педагогічну просвіту батьків планували відповідно до вікових
особливостей дітей, завдань виховання конкретної особистості.
Прийняли участь у роботі районного Батьківського форуму. Співпрацюємо з
батьківським комітетом школи. Залучали батьків до проведення
профілактичної роботи з учнями, зокрема до роботи Ради профілактики,
контролю за відвідуванням учнями школи.
Вчителі-предметники, розуміючи, що в школі виховує все, залучали
учнів до педагогічно виправданої організації навчання, виховуючи культуру
розумової праці, працювали над підвищенням навчальної мотивації. Варто
відмітити, що активно залучали учнів до участі у предметних тижнях, святах.
Вивчення планів виховної роботи класних керівників, відвідування
виховних заходів, уроків засвідчили, що вчителі мають достатній рівень
готовності до реалізації Концепції національно патріотичного виховання та
Програм національного виховання. Варто відзначити виховні заходи:
- формування ціннісного ставлення до історичних і культурних,
духовних надбань рідного краю: святкування Дня села,
розважально-пізнавальна гра «Котигорошко», День пам'яті
випускника школи, учасника АТО Ярмоліча Олександра;
- формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей:
загальношкільне родинне свято «Жінка. Мати. Берегиня»,
всеукраїнський урок «Права людини»;
- формування ціннісного ставлення до себе: години спілкування:
«Мої права в моїй школі», «Закон і ми» (Кирилович Т.М.);
- формування ціннісного ставлення до природи: виставка-конкурс
квіткових композицій «На світі є одна країна, яку люблю – це
Україна!», операція «Наше село чисте і затишне», «Шкільне
1.

подвір’я»;»Дерево миру,Майбутнє лісу у твоїх руках.
- формування ціннісного ставлення до праці: класні кооперативи
«Новорічні іграшки», «Калейдоскоп професій», акція «Найкраща
клумба»
Таким чином, пріоритетними завданнями педагогічного колективу
щодо виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік є:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно
до її інтересів та суспільних вимог;
- формування у школярів цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів;
- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого
народу, держави;
- формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я
інших як найвищої соціальної цінності;
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів
України, державної символіки;
- формування екологічної культури, гармонізації відносин особистості з
природою;
- посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної
взаємодії батьків зі школою;
- спонукання учнів школи до протидії проявам аморальності,
правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності.
Психологічний супровід у 2018-2019 навчальному році.
Діяльність психологічної служби у закладі забезпечує Булачок Ірина
Володимирівна – практичний психолог ( 0,25 ставки у школі , стаж роботи
на посаді - 11 років. З 01.09.18 р. в закладі введено інклюзивне навчання.
Практичний психолог
проводила корекційні заняття з лікувальної
фізкультури та «Ритміки» в інклюзивному класі.
Планування діяльності психологічної служби Велюнського НВК
здійснюється відповідно до Положення про психологічну службу України,
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
Річний план роботи практичного психолога погоджений районним
методичним кабінетом та затверджений директором школи. Робоче місце
практичного психолога суміщене з робочим місцем педагога-організатора.
Пріоритетними напрямками роботи психологічної служби є вирішення
таких соціальних проблем як фізичне та психологічне насилля, збереження
здорового способу життя, формування життєвих компетенцій.
Проводиться діагностика адаптованості учнів 5-го класу до навчання
у середній ланці та 1 класу до готовності до навчання у школі .
Одним з напрямків є робота з батьками. Практичний психолог бере
участь у проведенні батьківських зборів,батьківських комітетів, веде
просвітницьку роботу.
Забезпечено психологічний супровід навчально-виховного процесу.
Видано посібник: «Казкотерапія для першокласників».
Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних

закладів (наказ МОН України від 06.12.2010 №1205) з урахуванням
контингенту учнів у закладі передбачено 0,25 ставки соціального педагога.
Станом на 01.03.2017 року дану посаду не введено.
Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників
Медичне обслуговування учнів забезпечується шкільною медичною
сестрою Кирилович Л.П. (загальний стаж роботи – 33р, а в даному
навчальному закладі –29років), яка виконує свою роботу відповідно до
посадової
інструкції, погодженої з профспілковим комітетом та
затвердженої директором НВК. Наявне Положення про медичну сестру та
функціональні обов’язки. Згідно вимог систематизовано нормативно-правова
база, охайно ведеться медична документація. Робота спланована, план
затверджений керівником закладу. Щомісячно планується робота з питань
здорового способу життя та гігієнічного виховання школярів.
У школі в наявності медичний кабінет, який забезпечений медичним
обладнанням та медикаментами першої необхідності згідно з нормативними
вимогами на 100 %. Є ростомір, вага, таблиця для визначення гостроти зору,
педикульозна укладка, тонометри, тощо.
На всіх дітей заведені медичні картки, систематизовані по класах.
На особливому контролі стан проходження медичного огляду
школярів, за результатами яких визначена група для занять фізичною
культурою, оформлено «Листок здоров’я», який зберігається у класних
журналах.
Здійснюється медико-педагогічний контроль на уроках
фізкультури.
У наявності є інформаційно-профілактичні стенди, матеріали щодо
пропаганди здорового способу життя, плакати, тематичні санбюлетні.
Проводяться бесіди на актуальні теми профілактики захворювань «Хвороби
брудних рук», «Профілактика кишкових захворювань», «Профілактика
кору»,»Інфекційні захворювання»,»Імунізація» та ін.
Питання медичного обслуговування щорічно на постійному контролі. У
річних планах роботи закладу щорічно аналізується стан роботи з питань
медичного обслуговування. Питання про проведення дитячих медичних
оглядів, про попередження та профілактику інфекційних захворювань серед
учасників навчально-виховного процесу було заслухано на загальних зборах;
про виконання заходів щодо профілактики грипу, простудних захворювань,
дитячого травматизму - на спільному засіданні ради школи і батьківського
комітету; про результати медичних оглядів учнів та моніторинг здоров’я

школярів, санітарно-гігієнічне забезпечення учасників навчально-виховного
процесу – на загальних зборах.
Щорічно видаються накази «Про розподіл учнів на медичні групи для
занять фізкультурою».
Вчителі щорічно проходять поглиблений медичний огляд, результати
якого фіксуються в санітарних книжках установленого зразка і зберігаються
у медичному кабінеті.
Отже, рівень організації роботи щодо створення безпечних умов для
учасників навчально-виховного процесу у Велюнському навчальновиховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області слід
вважати таким, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
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», Державних санітарних правил і
норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних
актів, які регламентують роботу НВК з цих питань. Стан цієї роботи
знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК. Наказом по школі
призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності у закладі, створена комісія по розслідуванню
нещасних
випадків,
сплановані
відповідні
заходи.
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, мають
необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у
приміщеннях НВК розміщено стенди по безпечній поведінці.
- дотримання техніки безпеки та охорони праці. . Адміністрація закладу
здійснює заходи щодо створення безпечних і здорових умов праці та
навчання, виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

Проводиться значна робота по підготовці закладу до початку нового
навчального року, осінньо – зимового періоду та зміцненню матеріальної
бази.
Приміщення
забезпечені
вогнегасниками,
які
періодично
перезаряджаються. Облаштовано новий пожежний щит. Обладнання на
спортивному та ігровому майданчиках перевірені на міцність.Планується
демонтаж аварійного приміщення шкільної майстерні. Протягом
0611травня 2019року в школі проходив тиждень Безпеки дорожнього руху, 11
травня цікаво та змістовно був проведений день ЦЗ в рамках якого
проходили змагання, конкурси на витривалість між учнями, об»єктові
тренування для працівників закладу.
Зміцнення матеріально-технічної бази.
Не зважаючи на вік та зношеність приміщення адміністрація НВК
разом з колективом та вами, шановні батьки, постійно працює над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому
стані. Фінансування потреб НВК проводиться централізованою бухгалтерією
відділу
освіти Дубровицької РДА. Якщо говорити про минулорічну
підготовку закладу до нового навчального року, то державою не було
забезпечено матеріалами для ремонту зовсім. На цей рік знову не буде
фінансування на ремонт закладів.
Адміністрацією НВК приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду навчального закладу. Коридори
НВК та навчальні кабінети
поступово поповнюються новими стендами ,де спонсорами є самі
вчителі,профком. На підготовку школи до нового навчального року було
використано 29198 грн. в тому числі: бюджетних – 10500 грн (хімочистка
води, електропроводка, вмикачі, розетки)
Спонсорських- 3600 грн.
Батьківських- 6798 грн.
Зароблених закладом – 5800 грн.
Батьків 1 класу- 2500 грн.
Які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги,
вартість:
-облаштовано плиткою ганок корпусу №2 – 1000 грн.;
- заміна електропроводки, розеток, вмикачів, лічильника корпус №3 –
матеріали (упр. Освіти-3000 грн., робота-1000 грн.)
- обладнано новий пожежний щит-300 грн;
- проведено хімчистку води – 7500 грн.
- косметичний ремонт всього закладу- 10998 грн.(кабінети,
коридори,фасади)
-облаштування 1 класу -4100 грн.
-що вжито для зміцнення матеріально - технічної бази
- придбано жалюзі у кабінет фізики- 2100 грн.

-для організації роботи в 1 класі – 4100 грн.
У цьому навчальному році зроблено дві нові грубки у корпусі №2,
фізичний кабінет та кабінет зарубіжної літератури. Протягом червня
плануємо замінити підлогу у музеї Євгена Кухарця (матеріали надав
Висоцький лісгосп), зробити новий ганок в корпусі №1 та косметичний
ремонт закладу. Протягом навчального року батьками закладу була надана
матеріальна допомога у вигляді дезінфікуючих засобів та засобів особистої
гігієни на суму 680 грн.
Співпраця з дошкільним закладом.
Велюнський дошкільний навчальний заклад загального розвитку
розпочав свою діяльність навесні 1985 року. Побудований та розрахований
на перебування 20 дітей дошкільного віку . На даний час функціонує 1різновікова група ,яку відвідують 17 дошкільнят у віці від 2 до 6 років. Режим
роботи - п’ятиденний з 9-ти годинним перебуванням, працює з 08.00 до
17.00 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.
Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Статутом НВК,
іншими нормативно-правовими актами .
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,
який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи схвалюється на педагогічній нараді. Навчально-виховний
процес дошкільного закладу спрямований на вирішення головної мети -виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовки
дошкільнят до навчання в школі згідно програми розвитку дитини
дошкільного віку «Українське дошкілля» .
У навчальному закладі створені умови для навчання і виховання дітей. Для
оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігровий майданчик. Групове приміщення забезпечено необхідним обладнанням, іграшками,
посібниками, навчально-методичною літературою згідно Типового переліку
обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки
безпеки. Інтер’єр приміщення відповідає санітарно-гігієнічним і художньоестетичним вимогам. Стіни коридору, групи закладу прикрашають вироби,
зроблені вихователями, національна символіка, живі квіти та виставки дитячих робіт.Для фізкультурних занять багато виробів та атрибутів зроблено
вихователями власними руками. Предметно - ігрове середовище сприяє
всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові зони
обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.
Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має
огорожу, зеленні насадження, квітник. На даний час в закладі проходять
ремонтні роботи по капітальному ремонту даху (240 т. грн.. бюджетних
коштів), планується замінити вісім вікон на суму 50 т. грн..

2.Організація харчування
Організація харчування в закладі здійснюється у відповідності з режимом
дня та примірним дес’ятиденним меню,затвердженим керівником НВК та
погодженим з управлінням Держпродспоживслужби в Дубровицькому
районі та включає:
сніданок: молочні каші,чай,печиво,бутерброд з маслом або твердим сиром
обід:
1. борщ,суп,розсольник,
2.гарнір(вермишель,каша,карптопляне пюре) з мясною (3р.т) чи рибною
(2р.т.) стравою,салат або мариновані овочі,хліб,
3.компот,сік,кисіль
вечеря: мучно-творожні страви,кавовий напій.
Харчування здійснюється в розмірі 17 гривень на одну дитину в день з них:
40% платять батьки,60%-держава.
На даний час в закладі 14 дітей. Трооє дітей із малозабезпечених сімей,які
повністю звільняються від батьківської плати, троє дітей із багатодітних
сімей, де батьківська плата становить 20%.
Харчування проводить приватний підприємець Карпович Л.М.
4. Матеріально-технічна база
Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Фінансовогосподарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом.
Дошкільний навчальний заклад функціонує завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб діти виховувались у затишку і комфорті
Це:
Комплект меблів- 16 шт. стіл +стільчик- спонсор обласний депутат Сухович
В.М. та директор Висоцького лісгоспу Торчило В.Ф.
Холодильник – управління освіти, молоді та спорту Дубровицької РДА

