
                                  П Р О Т О К О Л   №1 

                                        загальних зборів педагогічного колективу  

                                                  Дружбівського навчально-виховного комплексу та громадськості 

15 червня 2018 року 

Голова:  С.А.Бардак 

Секретар: Н.П.Лозян                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                                                         

1.Звіт адміністрації про основні напрямки діяльності. 

2. Оцінка діяльності керівника Дружбівського НВК Содель Валентини Леонідівни  в  

    2017-2018 н.р.                      

 І. С Л У Х А Л И:                                         
       По першому питанню виступила директор НВК Содель Валентина Леонідівна, яка у своїй доповіді 

зазначила, що приміщення закладу типове, розраховане на 464 учні, загальною площею 2707,8 м². 

Обслуговується 8 чоловік технічного  персоналу (в зимовий період 11 чоловік). 

        В НВК добре обладнані 4 класні кімнати для початкових класів, 12 предметних навчальних 

кабінетів, навчальна комбінована майстерня, спортивний та актовий зали, бібліотека. 

        Дошкільний підрозділ розміщується в лівому крилі закладу з окремим виходом відповідно до 

санітарно-гігієнічних вимог. Має роздягальню, ігрову, туалети, буфетну, спальню, ізолятор, 

пральню.  

        Заклад має типовий харчоблок на 90 посадочних місць. Харчування в НВК одноразове, 

безкоштовне. 

        На території закладу площею 1,8 га розміщені спортивна, ігрова та паркова зони, сад, ігровий, 

географічний та військовий майданчики.  

         Структурна модель закладу: 

- дошкільний підрозділ – одна  різновікова група; 

- І ступінь (початкова школа) – 2 класи (1,2 класи - індивідуальне навчання); 

- ІІ ступінь (основна школа) – 4 класи (9 клас - індивідуальне навчання); 

- ІІІ ступінь (старша школа) – 1 клас (11 клас - індивідуальне навчання). 

       Основною метою нашої роботи є створення освітнього простору, який стимулює високу якість 

навчання і розвиток потенційних можливостей учнів. 

        Школа – другий дім. Ми намагаємось, щоб наша будівля і приміщення школи були 

привабливими, затишними, де були б створені всі умови для отримання гідної освіти і вихованням в 

дусі вимог сучасного життя. Основною метою нашої роботи є створення освітнього простору, який 

стимулює високу якість навчання і розвиток потенційних можливостей учнів. 

       На початку 2017-2018 н.р. у 11 класах (7+4) денної форми навчання було 56 учнів. Протягом 

року  не прибуло  учнів,  вибув 1. На кінець навчального року кількісний склад учнів становить 55 

учнів.  

З НВК вибули учні: 

1. Білюк Сергій  до с.Радовель 

У 2017-2018 н.р. випущено з НВК: 

- основна школа – 4 учнів 

- старша школа – 4 учнів. 

Колектив НВК цілеспрямовано працює над збереженням контингенту учнів НВК.  

НВК працювало за 5-денним режимом роботи за семестровою структурою навчального року, в 

одну зміну. 

Організація навчально-виховного процесу регламентувалася річним планом роботи НВК, 

робочим навчальним планом, розкладом уроків і занять. 

При складанні навчального плану було дотримано наступність між ступенями навчання і 

класами, збалансованість між предметними циклами, окремими предметами. Шкільний компонент 

(варіативна складова) був розподілений, з урахуванням соціального замовлення учнів та їх батьків, 

на підсилення вивчення предметів,на індивідуально-групові заняття, з метою корегування знань 

учнів і усунення прогалин, на підготовку учнів 11 класу до ЗНО. 

Програмно-методичне забезпечення НВК дозволило в повному обсязі реалізувати робочий 

навчальний план НВК у 2017-2018 н.р. 

  У 2017-2018 н.р. штатними працівниками Дружбівський НВК був забезпечений на 100%. 

Розподіл педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових 

кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні 



якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому 

доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива у світі така, що 

років через п’ять 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 

навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація НВК показує приклад всім вчителям – не 

тільки директор, секретар, а й заступники володіють навичками роботи з оргтехнікою та 

використовують її як для адміністративної роботи так і навчально-виховного процесу. 

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання НВК – підготувати 

підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в Дружбівському 

НВК здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів 

під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Значна профорієнтаційна 

робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить проте, що за минулий 

навчальний рік 75%  9-ти класників продовжує навчання в 10 класі. Серед минулорічних 

випускників 11 класу 25%  вступили до вищих навчальних закладів на державну форму навчання 

(Соболевська К.), 50% навчаються в коледжах і технікумах (Вербельчук Б., Загоровська Д.) і  25% 

не працевлаштовані (Мнєнта А.). 

Фінансування потреб НВК проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти 

Олевської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата 

заробітної плати, надбавок, доплат працівникам НВК. Заробітна плата виплачується  як аванс (до 

16 числа) та розрахунок (до 30 числа місяця). 

Вчасно здійснюється розрахунки за спожиті НВК електроенергію, паливо. Завдяки 

злагодженості роботи працівників, НВК не виходив за ліміти спожитих енергоносіїв. 

Протягом 2017-2018 н.р. заклад отримав: 

- клеючу суміш – 400, 00 грн 

- азбест – 390,00 грн 

- медикаменти – 602,76 грн 

- крейду шкільну – 153,30 грн 

- класні журнали – 850,00 грн 

- комплект шкільних меблів (парти) – 1677,00 грн 

Планово проводиться інвентаризація майна, зауважень від бухгалтерії відділу освіти 

Олевської міської ради  щодо збереження майна та його оприбуткування немає.  

Вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприходуються. 

За рахунок бюджетних коштів здійснюється безкоштовне підвезення ( до школи і додому) учнів 

та педагогічних працівників, які проживають на відстані 3 і більше км від НВК ( в рамках 

Всеукраїнської програми «Шкільний автобус»). 

Дирекцією приділяється достатньо уваги  естетичному вигляду НВК та благоустрою території. 

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-

правової бази. Для   якісного    забезпечення    учнів    та  вчителів – у  НВК працює медична сестра 

Торгонська Л.П., що організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, 

забезпечує профілактику дитячих захворювань. Комплексне обслуговування здійснюється 

медичними працівниками Дружбівської ЛА. 

Відповідно до результатів медичного огляду учнів (на підставі довідок лікувальних установ) 

дітей розподіляли на початку навчального року за групами для занять фізичною культурою. 

Належним чином ведуться листки здоров’я (на кожен клас). 

Працівники НВК щорічно проходять поглиблений медичний огляд  за графіком Олевської ЦРЛ. 

Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду  працівників 

фіксується в медичних книжках особливого зразка, які реєструються і зберігаються у медичного 

працівника НВК. 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів і працівників є створення належних умов для 

раціонального харчування протягом перебування  в НВК. 

Учні 1-11 класів та група продовженого дня не забезпечувалися  безкоштовним харчуванням. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, проводяться інструктажі з 

безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно 

відбуваються  інструктажі перед походами, екскурсіями, змаганнями. 

Питання охорони праці та попередження травматизму (в тому числі й побутового) 

неодноразово обговорювалось на нарадах при директорові. 



Вивчаючи стан травматизму серед учнів  та працівників, можна відмітити, що в НВК 

здійснюється  належна робота в даному напрямку. В НВК розроблено  низку заходів щодо 

попередження травматизму. Виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього, 

комісією складаються акти та проводяться профілактичні заходи. 

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив 

працює з батьківським колективом з метою створення найсриятливійших умов для самореалізації 

та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть участь у навчально-

виховному процесі. Класні керівники співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують 

дитину дома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-

педагогічних спостережень. Однак, відвідування батьками зборів , конференцій бажає бути 

кращим. 

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. Наказом по НВК 

призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

закладі, створено службу з охорони праці, заплановані заходи. На початку навчального року, 

напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. 

          Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного 

контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних 

керівників. Така система планування заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників 

навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдиних вимог, контролю та 

взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-

виховного процесу і забезпечує планомірний розвиток НВК. У навчальному закладі в наявності всі 

нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального 

закладу. В НВК адміністрацією використовуються різні форми контролю за станом навчально-

виховного процесу ї в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та 

виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, учнівських 

зошитів. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях 

педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем 

знань та навчальних досягнень учнів проводяться дослідження стану відвідування занять та стану 

навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація НВК приймає певні 

управлінські рішення щодо конкретних вчителів та учнів.  

 

         

                                                                                          ІІ. У Х В А Л И Л И:  

1. Взяти інформацію до уваги. 

2. Шляхом таємного голосування присутні оцінили роботу керівника Дружбівського НВК Содель 

Валентини Леонідівни в 2017-2018 н.р. задовільно. 

 

 
                                                                     Голова                     С.А.Бардак 

 

 

                                                               Секретар                  Н.П.Лозян 

 


