
Звіт 

директора Зубковицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ширмука М.М. про 

роботу в 2018-2019 

навчальному році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом 

звітного періоду я керувався Статутом навчального закладу, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією директора 

школи, законодавчими документами України та іншими нормативними 

актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального 

закладу.  

Під моїм керівництвом школа зорієнтована на підвищення ефективності та 

якості освітнього процесу, всебічний розвиток особистості, здатної до 

ефективної соціалізації та творчої самореалізації, формування зорієнтованої 

моделі освітнього процесу, зосередження уваги на потребах дитини, турботу 

про її емоційне благополуччя, орієнтацію на особистість учня. 

         У минулому навчальному році в школі навчалося 136 учнів. Мережа 

становила 11 класів. Усі діти й підлітки шкільного віку були залучені до 

здобуття загальної середньої освіти. Для учнів 1-3 класів було організовано 

роботу групи продовженого дня. Організовано інклюзивне навчання для учня 

4 класу  та учня 8 класу  

       У старшій школі було організовано профільне навчання за  

технологічним профілем.  

      Перший клас розпочав роботу за новим стандартом освіти. Для 

забезпечення реалізації програми НУШ першокласникам створені умови, що 

відповідають новим вимогам. 

               У 2019 році випущено з 11 класу 12 учнів.        У школі працювали 5 

гуртків: технічної творчості, англійської мови, «Юний стрілок», «Джура»,  

«Влучний стрілок»  туристичний,  драматичний. 

 Школа повністю укомплектована  педагогічними кадрами. Дирекція 

школи постійно планує роботу по підвищенню кваліфікації вчителів, зокрема 

проходження курсів при Житомирському ОІППО. 

          За моєї ініціативи були впроваджені сучасні інноваційні форми 

організації освітнього процесу. Учителі школи переходять  на сучасні освітні 

інформаційно-комунікаційні технології: використовують ІКТ для обміну 

інформацією та організації спільної діяльності колег, персоналу, батьків, 

учнів. Мною  постійно проводиться моніторинг якості освіти; проведено 

великий об’єм заходів щодо забезпечення володіння ІКТ педагогічними 

працівниками школи.  

Два рази на рік в кінці кожного семестру дирекцією школи робиться 

аналіз успішності учні і приймаються відповідні рішення щодо покращення 

знань учнів, видається відповідний наказ по школі.  

 З метою виконання навчальних програм у повному обсязі дирекцією 

здійснюється контроль за виконанням програм, і якщо є якісь проблеми, то 

вживаються заходи по їх усуненню. 



На базі нашої школи було проведено   семінар директорів шкіл 

Олевської ОТГ 

 Велика увага приділяється виховній роботі в школі. Протягом 

навчального року проводилася робота по профілактиці правопорушень серед 

неповнолітніх, профілактиці шкідливих звичок тощо. Організовано роботу  

загонів по допомозі ветеранам війни та праці. 

 На особливому контролі дирекції школи стоїть робота по охороні 

дитинства. У школі створено банк даних про дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з кризових сімей, багатодітних сімей, дітей-

інвалідів. Хоча й з перебоями, але  в цьому навчальному році було 

організоване безкоштовне гаряче харчування учнів, які мають статус 

потерпілих від аварії на ЧАЕС (136 учнів). 30 учнів 1-5  класів відпочивали у 

пришкільному мовному  таборі з денним перебуванням.  

Учні школи протягом року брали активну участь у районних 

спортивних змаганнях у рамках районної спартакіади школярів, у районних 

олімпіадах з навчальних дисциплін, міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру», районному етапі міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П. Яцика –( 3 призових місця), мовно-літературному конкурсі імена 

Т.Шевченка (1 призове місце) фізичному конкурсі «Левеня». 

 На рівні району учні школи показали кращі результати у 

порівнянні з минулим роком.  У районних предметних  олімпіадах ми 

маємо  10 призових місць: з біології 10 клас – 2 місце, української мови 9 

клас – 1 місце, історії 10 клас – 2 місце, математики 9,10 класи – два 

перших місця, російської мови 9 клас – 1 місце, 10 клас – 2 місце, 

астрономії 11 клас – 2 місце, економіки 11 клас – 1 місце, трудового 

навчання 9 клас – 2 місце. 

  У обласній олімпіаді з російської мови учениця 10 класу Степушенко 

Софія отримала диплом ІІІ ступеня.  

У цьому році ми добре спрацювали по підготовці до військово-

патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»). Зміцнили матеріальну 

базу ( придбано  5 туристичних палаток), добре підготували команду і посіли 

ІІ місце у змаганнях. У фестивалі Олевська республіка «Стежками Тараса 

Бульби-Боровця» команда посіла ІІІ місце. 

Основним  девізом у моїй роботі є створення в школі безпечних умов 

для учасників навчально-виховного процесу, адже збереження життя і 

здоров’я дітей – це головне. Тому в школі забезпечується належний 

санітарно-гігієнічний режим, забезпечується питний режим, проводиться 

робота по запобіганню дитячого та виробничого травматизму. Перед 



прийомом їжі діти обов’язково миють руки з милом. Для цього встановлено  

два електрорушники в обідньому залі. 

В опалювальний період підтримується належний тепловий режим у 

школі. 

На особливому контролі перебуває робота по запобіганню булінгу в 

школі. Розроблено заходи протидії булінгу та  алгоритм дій на випадок його 

прояву. 

У 2018 - 2019 році школа підключена до швидкісного інтернету, 

встановлено  WI-FI роутери, що забезпечило вільний доступ  по всій школі. 

Встановлено інтерактивну дошку. Оформлено класне приміщення 1 класу 

відповідно до вимог НУШ, включаючи технічне забезпечення. 

Я зробив замовлення на придбання для школи нового комп’ютерного 

класу. 

Протягом навчального року звернень громадян з питань діяльності 

школи не надходило. Особисті питання, з якими звертаються батьки і вчителі 

до дирекції школи, вирішуються по мірі можливості, якщо вони перебувають 

в нашій компетенції. 

           У своїй роботі застосовую  демократичний  стиль керівництва. 

Працюю над створенням у колективі сприятливих соціально-психологічних 

умов для розвитку творчих здібностей та зростання професійної майстерності 

вчителів школи, колегіальним підходом до управління школою, широким 

спектром застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 

використанням сучасних методів управління та формування стратегії 

розвитку школи.  

 Постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюся всім новим.  

 
 

 


