
17 червня 2020 рік

Звіт 

директора закладу загальної середньої 

освіти с. Заболоття Вараської міської 

ради Рівненської області



ЗЗСО с. Заболоття у 2019-2020 навчальному

році здійснювала діяльність пов'язану з

наданням початкової базової та повної

загальної середньої освіти. Вся робота була

спрямована на реалізацію головних завдань,

визначених Конституцією України, Законами

«Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Положенням про загальноосвітній навчальний

заклад», Статутом закладу та іншою

нормативно-правовою документацією у галузі

освіти.



- ст.53 Конституції України

- Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення»

-Державний стандарт базової і повної середньої освіти

-Концепція профільного навчання в старшій школі

- «Державні санітарні правила і норми влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу» 

- Статут ЗЗСО

- Концепція нової української школи

Нормативно-правова база



Створення в сучасних умовах внутрішньої 

системи забезпечення  якості освіти 

Педагогічна діяльність педагогів як агентів змін:

* -Сучасні освітні технології.

* -Компетентнісній підхід.

* -Професійний розвиток.

* -Партнерство та діалог.

* -Академічна доброчесність.

Управлінські процеси в  закладі освіти:

* -Ефективне планування.

* -Довіра і прозорість.

* -Кадрова політика.

* -Людиноцентризм.

* -Конструктивна співпраця.



Створення в сучасних умовах внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти  

*1. Освітнє середовище закладу освіти:

* -Безпечне.

* - Комфортне.

* -Інклюзивне.

* -Розвивальне.

* -Мотивуюче до навчання.

* -Вільне від насильства та дискримінації.

*2. Система оцінювання учнів:

* -Відкрита.

* -Прозора.

* -Зрозуміла учням  і батькам.

* -Націлена на розвиток учня.



Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення

обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення

навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання

випускників)

Станом на 01.09.2019 року в закладі навчалось 171дітей. 

Із них:

в школі І ступеня – 70 учнів;

в школі ІІ ступеня – 79 учнів;

в школі ІІІ ступеня – 22 учнів.

2013-2014 н.р.- 158 учнів 11 класів;

2014-2015 н.р. – 161 учень, 11 класів;

2015-2016 н.р.- 163 учні, 11 класів;

2016-2017н.р.- 168 учнів, 11 класів;

2017-2018 н.р.-167 учнів, 11 класів;

2018-2019 н.р.-169 учнів, 11 класів.

2019-2020 н.р.-171 учень, 11 класів
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Навчальний 

рік

К-сть

випуск

ВНЗ ІІІ-

ІV р.а.

ВНЗ ІІ- ІІІ 

р.а.

ПТУ К-сть

випускни

к, які не 

навч.

2015-2016 9 7 2 - -

2016-2017 8 5 1 1 1

2017-2018 7 4

2018-2019 6 5 - -

6

2019-2020      11



Навч. рік К-сть випусників

(учасників ЗНО)

Рівненська 

обл.

Володимирецький

район

2016-2017 8 98 6

2017-2018 7 33 3

2018-2019 6 53
4/3

2019-2020 11
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Співпраця з навчальними 

закладами

Школа співпрацює з:

 ДНЗ с.Заболоття

ЗЗСО Вараської ОТГ

Проводяться зустрічі з викладачами, студентами вузів, 

профтехучилищ з метою профорієнтації.

Налагоджено співпрацю з РАЕС. В рамках цієї співпраці 

було організовано уроки хімії та ядерної фізики для 

учнів 10 - 11 класів. 2 учнів нашого закладу беруть 

участь у заняттях «Ядерної школи».

Вперше в цьому році учні взяли участь у брейн-рингу, 

організованого РАЕС «Ядерна енергетика і світ», де 

посіли 5 місце з 10 команд.



Інноваційні технології навчання і 

виховання: (створення умов для навчання)

1. Впровадження комп’ютерних технологій, оволодіння цифровими 

освітніми ресурсами

2. Використання різноманітних елементів інтерактивного 

навчання 

3. Використання онлайн платформ та онлайн інструментів в 

освітній діяльності

4.Освоєння  елементів технологій дистанційного навчання

Проєктна діяльність:

- Відкривай Україну

- Екологічний проект «Сумка - природі усе в нас по моді»



Основні акценти нової української 

школи

Мета нової української школи:

перетворити українську школу на важіль соціальної

рівності та згуртованості, економічного розвитку і 

конкурентоспроможності України



Цілісна 
особистість, 

усебічно 
розвинена, 
здатна до 

критичного 
мислення

Патріот
з активною 

позицією, який діє 
згідно з морально-

етичними 
принципами і 

здатний приймати 
відповідальні 

рішення

Інноватор, 
здатний 

змінювати 
навколишній світ, 

розвивати 
економіку, 

конкурувати на 
ринку праці, 

вчитися 
впродовж життя

Випускник нової школи



10 ключових компетентностей 

нової української школи

Спілкування державною (і 

рідною у разі відмінності) 

мовами.

Спілкування іноземними 

мовами

Математична 

грамотність

Компетентності в природничих 

науках і технологіях

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння навчатися впродовж 

життя. 

Соціальні і громадянські 

компетентності

Загальнокультурна 

грамотність

Підприємливість

Екологічна грамотність і 

здорове життя



Що змінилося у школах з впровадженням

НУШ ?

1.Нова українська школа працює на засадах «педагогіки

партнерства»

2. Вмотивований учитель

3. Орієнтація на учня

4. Виховання на цінностях

5. Нова структура навчання – 12 років

6. Інтеграця – новий підхід стандарту

7.Школи  самостійно формують освітні програми, складають 

навчальні плани і програми з начальних предметів  



Впровадження програми НУШ 

у  закладі

*У початковій школі  працює 4 класи, де   

навчаються 70  учнів

*За програмою НУШ працюють 1 та 2 класи (1клас-

15 учнів, 2 клас-17 учнів)

*З 2020-2021 н.р. розпочнуть працювати за 

програмою НУШ 3 клас. 

*Всі учителі початкової школи пройшли курси 

НУШ, отримали сертифікати



Створення умов для варіативності навчання

та вжиття заходів щодо упровадження інноваційних

педагогічних технологій у навчальний процес:

- участь в районних та Вараської ОТГ освітніх 
заходах;

- проведення уроків-презентацій, уроків-обміну       
досвіду та позакласних  заходів;

Участь у шкільних формах методичної 
роботи:
- методична рада;
- методоб'єднання вчителів суспільно-гуманітарного 

циклу;
- методоб'єднання вчителів природничо-математичного 

циклу;
- методоб’єднання вчителів початкових класів;
- методоб’єднання класних керівників.

8



Робота гуртків
37% учнів закладу у 2019-2020 навчальному  році 

охоплено гуртковою роботою:

- Фольклорне мистецтво (кер. Бережна Л.С.),

- Народна творчість (кер. Долід В.В.)

- Футбольний, Джура (кер.Водько Я.Ю.)
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Конкурс Рез. Учасники Організатор

Конкурс читців-гумористів 

«Поліські пересмішники» 
І

Іванов Іван ЗДНВР, 

Жильчук Т.О.

Участь у проекті-грі 

«Євросесія» І

Учнівське

самоврядування

Бедик Г.М.,

педагог-

організ.

Конкурс«Об’єднаймося ж, 

брати мої!» 

І

ІІ

Гурток «Народна 

творчість»

Юсько В

Долід В.В. 

кер. гурт.

вчитель 

Бартосевич

С.Т.)
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ОЛІМПІАДИ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН 2018-2019 н. р.

Навч. рік Переможці та призери

2017-2018

Укр. м. літ. – Карпович О. (ІІІ), Скібчик С. (ІІ), Бабік Н. (ІІІ); нім мова - Скібчик С.

(ІІ), Бабік Н. (І), трудове навчання – Сахарук А. (ІІІ, ІІ); географія – Кравчук В. (ІІ);

фізика – Кравчук В.(ІІІ); історія – Охремчук Д.(ІІІ); інформаційні технології – Бедик І.

(ІІ); економіка – Кравчук В. (ІІІ); Юне обдарування(математика) – Скібчик Л.(ІІ).

2018-2019

Укр.мова – Брилюк Ліза(ІІІ), Охремчук Дарина (ІІІ), Скібчик Софія (ІІІ);

Німецька мова – Скібчик Софія (І)

Труд. навч. – Гугайло Тарас (ІІІ), Сахарук Анна(ІІІ)

Історія – Охремчук Дарина (ІІІ)

Математика – Юсько Денис (ІІІ), Кравчук Владислав (ІІІ)

Географія – Кравчук Владислав (ІІІ)

Хімія – Затірка Максим (ІІІ)

Інформ. технології – Карпович Оксана (ІІІ), Кравчук Владислав (ІІІ), Хомуйло Аліна 

(ІІІ)

Економіка - Кравчук Владислав (І)

Юне обдарування(математика) – Скібчик Христина(ІІ), (укр. мова) – Ткачук Вікторія 

(ІІІ)

ІІ етап Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Т.Шевченка – Скібчик Ліда (ІІІ), Брилюк Ліза (ІІІ), Кречик Ольга (ІІІ), 

Карпович Оксана (ІІ), Охремчук Дарина (ІІ), Скібчик Софія (ІІІ)
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2019-2020 Правознавство -Скібчик Марія(ІІІ), Інформаційні технології-Гугайло Тарас(ІІ);

Кравчук Влад -астрономія(ІІІ),фізика (І), географія (ІІІ), Економіка(І); Фізика –Юсько Денис (ІІ), 

Нечипорук Тарас(ІІІ),Сергійчук Василь(ІІІ); Савчук Ольга- хімія(ІІ), біологія(ІІІ), географія (ІІІ);Німецька 

мова- Кречик Ольга(ІІІ), Брилюк Ліза(І), Карпович Оксана(ІІ),Охремчук Дарина(ІІ); Трудове навчання-

Юсько Вікторія(ІІ),Сахарук Анна(ІІ)



№ Прізвище, ім’я учня Клас Предмет Учитель

1
Кравчук Владислав 11 Фізика Костючик І.В.

Економіка Годунко О.В.

2 Карпович Оксана 10 Німецька мова Штинь Л.І.

Учасники обласного етапу Всеукраїнських олімпіад



№ Прізвище, ім’я учня Клас Місце Учитель

1 Кречик Ольга 9 ІІІ Гугайло І.С.

2. Скібчик Лідія 6 ІІІ Сніжко Л.А.

ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

Міський етап Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської  молоді імені Тараса Шевченка

№ Прізвище, ім’я учня Клас Місце Учитель

1
Кречик Ольга 9 ІІ Гугайло І.С.



Міський етап конкурсу читців-декламаторів, 

юних поетів «Живи Кобзарю, в пам’яті 

людській»

№ Прізвище, ім’я учня Клас Місце Учитель

1

.

Козодой Софія

8

ІІІ Сніжко Л.А.



Учні  залучались до участі у 

різноманітних освітніх конкурсах:

- «Кенгуру» з математики,

- «Левеня» з фізики,

- «Бобер» з інформатики,

- Всеукраїнський конкурс з природознавства 

«Геліантус»,«Sunflower» 
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24

Управління учнівським 

колективом

Організація 

учнівського 

самовряду-

вання (РР)

Учнівська 

молодь

Волонтер-

ська

робота(Милосердя

)

Гурткова 

робота

Культура і 

відпочинок

Спортивно 

масова 

робота

Екологічн

а 

діяльність

Інформації

Дисциплі

на і 

порядок

Рада 

школи



Самоврядування учнівське

* рада школи

* батьківський комітет

* делегування повноважень 

для участі в конференції)

Самоврядування  
громадське

Співпраця з 
громадськими 
організаціями

Співпраця з 
батьками



Члени учнівського самоврядування стали учасниками:    

загальноукраїнського проекту «Відкривай Україну», 

Всекраїнського екологічного проекту «Мішечок»,

- брали участь у проекті – грі «Євросесія», представництва ЄС в 

УкраЇні (І місце), 

-міському проекті обміну учнями «Рожеві окуляри», дебатах 

«Школа – будинок життя»,

-тематичному заході щодо харчування в закладах освіти. 

Учнівським самоврядуванням організовано квест для педагогів 

до Дня вчителя, відеоролик «З користю проводжу час на 

карантині», «Краєвид з мого вікна», флешмоб «Пам’ятаємо

про тих, хто забезпечує нам спокійне життя



- Допрофільне навчання.

- Розширення знань про професії на уроках, мережі Інтернет.

- Екскурсії на виробництва.

- Позакласні виховні заходи.

- Зустріч із представниками Центру Зайнятості м. Вараш.

Налагоджено співпрацю з РАЕС. В рамках цієї співпраці було 

організовано уроки хімії та ядерної фізики для учнів 10 - 11 класів. 2 

учнів нашого закладу беруть участь у заняттях «Ядерної школи».

Вперше в цьому році учні взяли участь у брейн-рингу, 

організованого РАЕС «Ядерна енергетика і світ», де посіли 5 місце з 

10 команд.
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До послуг учнів: 
- 3 навчальні кабінети,

- 2 комп’ютерні класи (19 ПК), 

- спортивний зал

- спортивний майданчик

- майстерня (комбінована), 

- їдальня.

Забезпеченість закладу меблями 75%. Більшість

кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та

вимогам навчальних програм.
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- проведено поточний ремонт внутрішнього сантузла для школярів (хлопчиків) на 

ІІ поверсі шкільного приміщення (орієнтовно – 166000 гр);

- Виділено кошти у сумі 70 800 грн.для придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря;

- Виділено кошти у сумі 2 522 грн.для придбання медикаментів;

- Виділено кошти у сумі 100 000 грн.для поточного ремонту сантехніки;

- Виділено кошти у сумі 9 500 грн.для ремонту електрообладнання;

- Виділено кошти у сумі 45 000 грн.для технічного обслуговування електромереж;

- Виділено кошти у сумі 8 000 грн.для підготовки системи до ОЗП;

- Виділено кошти у сумі 120 000 грн. На поточний ремонт приміщень

- Виділено кошти у сумі 5 382 грн.для проведення дезинсекції та дератизації;

- Встановлено у закладі систему відео нагляду- сума 100 000 грн.

- Виділено кошти у сумі 2160 грн. на  користування Інтернет-мережею

Всього придбано матеріалів для зміцнення матеріально-технічної

бази НУШ на суму - 120 380 грн.(1 клас) та 6 000 грн.для НУШ (2 

клас) у 2019 році; ( для порівняння: до створення ОТГ- у 2018 

році- 71 783 грн.(1 клас))
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- пофарбовано всі внутрішні приміщення закладу; 

- спортивне обладнання шкільного стадіону;

- лавочки на шкільному подвір’ї;

- спортивно-ігровий майданчик для молодших школярів.

Всього на суму 22 520грн.
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Протягом 2019-2020 навчального року кошти 

батьківської громадськості до проведення будь-яких робіт чи 

заходів  не залучалися 

За реалізацію харчових відходів виручено – 398 грн., 

які  витрачені на придбання: миючих засобів, 

електролампочок, довозу товарів 
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У 2019-2020 навчальному році чисельність працівників закладу 

становить 37 осіб:

- Обслуговуючий персонал 11 осіб.

- Педагогічний колектив нараховує 26 педагоги, з них :

- Старший учитель – 2 ос.;

- Вищу кваліфікаційну категорію мають - 10 ос.; 

- І кваліфікаційну категорію – 5 ос.; 

- ІІ кваліфікаційну категорію – 5 ос.;

- категорію „спеціаліст” – 5 ос.

На сьогоднішній день вільних вакансій немає.
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Маємо  свій власний сайт, де розміщена необхідна  

інформація для учасників навчально-виховного процесу та новинки 

школи, школа має електронну адресу, де вчителі та учні можуть  

розміщувати свої новинки, пов’язані із шкільним життям 

Основне завдання, яка стоїть сьогодні перед освітянами, 

полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити 

учнів здобувати ці знання самостійно.

Наш веб-сайт – zaboloty.at.ua
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За навчальний рік під час навчально-виховного

процесу не зафіксовано фактів порушення прав

дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних

норм.
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Соціальний паспорт школи (соціальна 

підтримка учнів пільгового контингенту) 

2019-2020 н.р.

(сироти і позбавлені піклування)  - 0

*діти з інвалідністю –2

*діти напівсироти  - 6

*діти з багатодітних сімей  -65

*діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС  - 169

*діти з малозабезпечених сімей  - 1

*Діти-сироти, діти,позбавлені піклування та діти, які знаходяться під 

опікою -0

*діти, батьки яких є учасниками бойових дій – 2



Загальна кількість учнів, що забезпечувалися  

безкоштовним гарячим харчуванням – 169, з них:

- учнів 1-4 класів- 70;

- учнів 5-8 класів- 79;

- учнів 9-11 класів- 22
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- Медогляд учнів здійснювався у 2019 році медпрацівниками

місцевого ФАПу, Рафалівською амбулаторією загальної практики та 

сімейної медицини, яка організовує систематичне та планове

медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих

захворювань.

- Щоденний контроль з березня 2019 року здійснює сестра медична

закладу. 
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38

*Медичне обслуговування

Медична

служба

Моніторинг 

фізичного стану 

здоров’я учня

Профілактичні 

огляди (щорічні), 

щеплення

Просвітницька діяльність

Робота з педагогами
• консультації 

(індивідуальні, групові);

• тренінги;  

• виступи на педагогічних 

радах

Робота з батьками
• консультації;

• тренінги;

• виступи на батьківських 

зборах, батьківському 

університеті;

• лекції

Робота з учнями
• діагностика;

• профілактична робота;

• превентивне виховання;

• корекційно-розвивальна 

робота;

• консультації



ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 

ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи

організовано відповідно до нормативно-правової бази. Вчителі

щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Проходження

медичного огляду фіксується в медичних книжках

установленого зразка .

За результатами медичного огляду на початку

навчального року, відповідно цих списків видається наказ по

школі. З числа учнів формуються групи на уроках фізичного

виховання згідно рекомендаціям сімейного лікаря.

Фізкультурні

групи

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

спеціальна 15 11 21 15

звільнені 4 1 1 -

підготовча 86 78 74 76

основна 58 79 71 78
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Хронічні патології-основні хвороби 2019 

рік(медичний огляд всіх учасників 

процесу обов’язковий)- щорічно):

* органів дихання - 1 учнів – 0,5%;

* серця та кровообігу – 31 учень – 18,1%;

* травлення – 5 учень– 3%;

* зору – 12 учнів – 7%;

*Опорно-рухова -38 учнів-22,2%;

* ендокринної системи - 16 учнів- 9,3%;

* лор-органів – 1учень – 0,5 %;

* нервової системи – 1учень-0,5%;

*сечовидної системи – 1 учень– 0,5%

*Захворювання шкіри-1учень-0,5%



Результати адміністративного контролю за здоров’ям 

учнів аналізуються:

*на нарадах при директорові; 

*на зборах трудового колективу; 

*на засіданнях методичних об’єднань; 

*на засіданнях педагогічної ради; 

*на виробничих нарадах;

*в наказах по школі;

* на батьківських зборах



Заходи котрі проводяться в закладі:

- рада профілактики правопорушень;

- Всеукраїнський тиждень правових знань;

- практичним психологом школи Савонік В.С. проводилися

корекційно-розвиваючі заняття з учнями;

- заступник директора школи з виховної роботи  Жильчук

Т.О.,класні керівники тримають на контролі відвідування 

учнями занять у школі;

- проводилася зустріч учнів закладу з працівниками 

інклюзивно-ресурсного центру м. Вараш.
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- Батьківський комітет. 

- Рада школи.

- Співпраця з ДНЗ с.Заболоття.

- Співпраця з органами місцевого самоврядування.
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*Психологічна підтримка

Шкільна психологічна служба

служба психології та 

соціальної роботи ОТГ
Директор школи

Педагоги:
• консультації 

(індивідуальні, групові);

 тренінги;  

 виступи на педагогічних 

радах;

Батьки:
 консультації;

 тренінги;

 виступи на 

батьківських 

зборах

Учні:
 діагностика;

 профілактична 

робота;

 превентивне 

виховання;

 корекційно-

розвивальна 

робота;

 консультації



СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання 

санітарно-гігієнічних правил та норм, профілактики травматизму дітей 

у побуті та під час освітнього 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 утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього 

процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують 

роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації школи. 

Учні та вчителі закладу дотримуються вступного інструктажу з 

безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці.

У закладі розміщені плани евакуації. У квітні місяці у рамках Дня 

цивільного захисту проводилися об’єктові тренування з метою 

відпрацювання дій при евакуації.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових 

днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів.

Щодо стану травматизму серед учнів, то можна відмітити, що у  

закладі здійснюється достатня  робота  щодо 

попередження нещасних випадків,  створення безпечних умов 

навчання. 29



Управління закладом здійснювалося у 2018-2019 н.р.

згідно річного плану роботи закладу. Система планування,

що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх

підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечувала

координацію їх діяльності, єдність вимог, моніторингу

процесі роботи, сприяла досягненню ефективності та

вдосконаленню освітнього процесу й забезпечувала

планомірний розвиток закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва

закладом більш близький до демократичного, так як

більшість рішень приймаються на основі врахування думки

колективу й інтересів справи.

Основними формами спілкування були наради,

педради, індивідуальні бесіди, інформування.
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Я беру на себе сміливість стверджувати,

що в закладі створені умови для учнів, які бажають вчитись,

які мають мотивацію до навчання. Рівень знань учнів та

бажання вчитися останнім часом знизились.

Дирекція закладу вважає, що невирішиними

залишаються проблеми:

✓ Застосування вчителями в освітньому процесі елементів новітніх

педагогічних технологій;

✓ Залучення дітей до роботи закладу в системі самоврядування;

✓ Подальша модернізація матеріальної бази закладу.

✓ Підвищення якості навчальних досягнень учнів.

✓ Створення матеріально-технічної бази навчальних

кабінетів згідно з вимогами Положення про навчальний кабінет

✓ Налагодження чіткої системи роботи педагогічного колективу з 

обдарованими дітьми

✓Налагодження чіткої системи методичної роботи в закдаді
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