
 Звіт 

директора Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради  

Красноградського району  Харківської області про свою діяльність на посаді 

протягом 2020/2021 навчального року 

 

Вступ 

 

    Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі 

підсумки роботи колективу закладу протягом 2020/2021 навчального року. 

    Як директор гімназії, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я 

керувалась Статутом Володимирівської гімназії, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора закладу, 

Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують 

роботу керівника. 

   Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в 

чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує 

директора робити ті, чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час 

буду опиратись на роботу колективу, а які питання будуть невисвітлені - прошу 

мене відкоригувати у своїх виступах. 

 

1. Загальна інформація про гімназію 

 

Повна назва: Володимирівська гімназія Наталинської сільської ради 

Красноградського району  Харківської області  

Поштова адреса: 63342,  

Харківська область,  

Красноградський район, 

с.Володимирівка,  

вул.Верхня, 3 

E-mail: kr-volod@ukr.net 

Сайт: krvolod.ucoz. ua  

Кількість учнів: 40 

Кількість вихованців: 14 

Кількість класів: 7 повних, 2 та 9 клас – відсутні. 

Кількість груп дошкільного підрозділу : 1 (різновікова) 

Мова навчання: українська 

Змінність навчання: 1 

Кількість вчителів: 12 (1 вчитель перебуває у відпустці по догляду за дитиною). 

Кількість вихователів : 2 

Обслуговуючий персонал: 9 

 

2. Матеріально-технічна база навчального закладу 

 

   Школу засновано у 1928 році, у 2011 реорганізовано у навчально-виховний 

комплекс. У цьому році освітній заклад було приєднано до Наталинської 

сільської ради та перейменовано в гімназію. 



   Адміністрація закладу намагається створити умови для роботи і навчання, 

відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні класи та 

групи, оснастити новим сучасним обладнанням. 

    Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки державної 

санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам 

санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори 

ізоляції електромережі. 

У приміщенні школи: 

- 8 класних кімнат 

- Кабінет інформатики 

- Бібліотека 

- Вчительська 

-Їдальня для школярів 

- Кабінет директора  

Бракує однієї класної кімнати 

У приміщенні дошкільного підрозділу: 

-Харчоблок 

-Їдальня  

-Ігрова , спальня та вбиральня  

-Спортивна зала 

- Палата-ізолятор 

  Забезпеченість закладу меблями 80%. Більшість класних кімнат відповідає 

типовим перелікам та вимогам навчальних програм. 

   На території закладу є спортивний майданчик, ігрові майданчики для 

дошкільнят. 

 

2. Кадрове забезпечення. 

 

    У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками заклад був 

забезпечений на 100%. Розстановка 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. 

Нажаль лише 89 % педагогічних працівників закладу володіють комп’ютером. 

Перспектива в освіті така, що зараз  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.  

    У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними 

кадрами має такий вигляд - середнє тижневе навантаження педагогічних 

працівників по закладу становить 18.5 год. На сьогоднішній день вакансії – 

трудове навчання – 7 год, інформатика-  9 год, іноземна мова (англійська) – 8 

год.. 

Всі вчителі пройшли курсову перепідготовку, що дає їм право викладати 

предмети. 



 

3. Методична робота. 

     Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.  

        До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі. 

Серед них  керівники шкільних методичних об’єднань. За їх активної участі 

проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.  

     Учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи 

по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень 

навчальних досягнень здобувачів освіти закладу був значно покращений.  

     Учителі закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику 

інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається 

шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні 

технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів.  

     У 2020/2021 навчальному році атестувався 1 педпрацівник. За результатами 

атестації:  Бобровицька В.С. -  підтвердження категорії спеціаліст. 

     Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу 

дозволяють зробити висновок про можливість проведення осітнього процесу на 

достатньому рівні. 

 

4. Навчальна діяльність здобувачів освіти. 

 

    Протягом 2020/2021 навчального року робота педколективу була спрямована 

на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання здобувачів освіти. Велика 

увага у закладі приділяється охопленню дітей навчанням.  

     Щорічно учні школи приймають участь у районних олімпіадах з базових 

дисциплін, виборюють призові місця. Учениця 6 класу прийняла активну участь 

у он-лайн марафоні ім.. П.Яцика (відзнака). Учні закладу є активними 

учасниками районних та обласних заходів: он-лайн конкурс «Спорт – це 

здорово!» (ІІ місце), конкурс «Замість ялинки – Новорічний букет» (ІІ місце), 

Всеукраїнський конкурс екологічних бригад «Земля – наш спільний дім» (ІІІ 

місце), активна участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку та робіт 

декоративно-прикладного мистецтва «Пожежі – краще запобігти», у виставці 

малюнків «Мій біль – Афганістан» та Охорона праці очима дітей; активна участь 

у конкурсі «Майстерня казок О.Зімби».   

 

5. Виховна робота. 

   Виховна діяльність в гімназії, як цілісна система складається із діяльності 

дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський 

актив) та із діяльності учнів. 

    В 2020/2021 навчальному році виховна робота в школі проводилась згідно 

річного плану виховної роботи, плану роботи м/о класних керівників, вчителів 

початкових класів та індивідуальних виховних планів роботи класних 

керівників. План основних виховних заходів на І і II семестри розроблені 

Лавренко Ю.В. - педагогом-організатором. Ці плани охопили всі напрямки 

виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, 

фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні 

шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо реалізації Методичних 



рекомендацій МОН з питань організації виховної роботи у навчальних закладах, 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним 

наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. 

     Виховну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні важливих питань: 

вивчення історії рідного краю, ознайомлення з культурною спадщиною 

українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих 

якостей національного характеру, виховання громадянина України; 

використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та 

освітньому процесі в гімназії. 

   В школі організоване учнівське самоврядування «Козацька республіка». 

Велика увага приділяється вчителями позакласній роботі. Впродовж навчального 

року проведено предметні тижні: тиждень української мови та літератури, 

тиждень правових знань, тиждень безпеки життєдіяльності , фізико –

математичний тиждень, тиждень біології, тиждень безпеки дорожнього руху. 

     Особливої уваги упродовж 2020/2021 н.р. заслуговує робота методоб'єднання 

класних керівників. Всі класні колективи брали активну участь у житті школи 

згідно виховного плану закладу. 

 

6. Соціальний захист. 

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, 

проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були 

підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить: 

- малозабезпечених - 8; 

-  неповні сімї – 4; 

-  багатодітних – 16 

- діти учасників АТО - 1. 

    Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. Для них 

була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з 

подарунками, за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей щоденно 

отримують безкоштовне гаряче харчування, а в ЗДО діти з багатодітних родин 

харчуються з оплатою в 50%.  

 

7. Співпраця з батьками. 

    Виховання здобувачів освіти в закладі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. 

Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським 

колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть 

активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, 

пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні 

керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину 

вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника 

психолого-педагогічних спостережень. 

  Однією з традиційних з форм роботи з батьками є батьківські лекторії. 

Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей.  

 

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 

    Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано 



відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення у 

ЗДО обладнаний ізолятор організовує систематичне та планове медичне 

обслуговування вихованців, а огляд школярів здійснюється працівниками 

Володимирівського ФАПу. Вони щорічно проходять поглиблений медичний 

огляд згідно графіка. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на 

підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальні медичні 

групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи 

звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих 

списків видається наказ. Працівники їдалень та члени групи НАССР проходять 

медичні огляди два рази на рік. На проходження медичного огляду кожному 

працівнику закладу виділяється два дні. Проходження медичного огляду 

фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і 

зберігаються у директора гімназії. 

       Вартість харчування протягом навчального року становила в ЗЗСО - 18.00 

грн., в ЗДО – 36.00 грн (батьківська плата – 14.40 грн.). 

Організація харчування дітей дошкільного підрозділу здійснюється згідно 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ 

України17.04.06 №298/227. На початку навчального року кухарями були 

складені і затверджені перспективні двотижневі меню, відповідно за яким 

розробляється щоденне меню. Розроблена картотека страв. 

     Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами 

й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим 

завдяки забезпеченню закладу бутильованою питною водою. 

     Всі продукти харчування завозяться централізовано і супроводжуються 

відповідними документами. 

     Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів. 

     Цікавими оздоровчими заходами у закладі є проведення традиційного Дня 

здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про 

шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного 

класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де 

запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. 

      Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України постановою від 

11.03.2020 № 211З,  листа Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 

11.03.2020, в 2020/2021 навчальному році літня оздоровча компанія була 

відмінена та оздоровлення дітей проводиться вдома (батькам надані 

рекомендації). 

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

    Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

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 улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-

виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують 



роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним 

контролем адміністрації закладу. Наказом по закладу призначається 

відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, створено службу з охорони праці, сплановані 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 закладі в 

наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня має необхідний 

перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях 

закладу розміщені стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та 

попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при 

директорові.  

 

10. Фінансово-господарська діяльність. 

     Будівля ЗЗСО прийнята в експлуатацію 60 років назад. Але не зважаючи на 

великий вік та зношеність, адміністрація закладу разом з колективом постійно 

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у 

робочому стані. Протягом навчального року систематично здійснювалася 

виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам закладу. Вчасно 

здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. Не в 

кращому стані електромережа та тепломережа.  

   За період з січня по червень 2021 року Наталинською сільською радою 

відповідно до потреби покращення матеріального стану закладу були виділені 

кошти на: 

- Миючі та чистячи засоби – 5046.78 грн. 

- Дезінфікуючі засоби – 7380.00 грн. 

- Печатка та штамп – 2170.00 грн. 

- Вивіска – 1100.00 грн. 

- Підписка на періодичні видання – 7710.00 грн. 

- Фарба для проведення поточного ремонту – 9901.68 грн. 

- Папір для офісу та канцтовари  – 9497,91 грн. 

- Господарські товари – 3325,80 грн. 

- Господарський інвентар – 951,53 грн. 

- Прилади для їдалень – 10876,06 грн. 

- Іграшки – 6140,00 

 

На загальну суму: 64099 грн. 76 коп. 

 


