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ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

БОГОДИСТОЇ СВІТЛАНИ ПАВЛІВНИ 
ВСТУП 

Як директор школи протягом звітного періоду я керувалася Статутом 

школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, діючим 

законодавством України, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом 

України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти» та іншими нормативно- правовими документами, 

що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального 

закладу.  

У 2019-2020 навчальному році до керівного складу закладу входили:  

Богодиста С.П. – директор школи;  

Козіна І.О. – заступник директора школи з навчально-виховної роботи;  

Тутак І.М. – заступник директора школи з навчально-виховної роботи.  

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових 

обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх 

безпосередня управлінська діяльність. 

1. Загальна інформація про школу 

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області»  є 

комунальною власністю Полтавської міської ради. Фінансування закладу 

здійснюється  управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської 

ради.  

Заклад розташований на загальній земельній ділянці – 6464 кв.м. Загальна 

площа будівлі, яка має два поверхи – 1680 кв.м.   Земельна ділянка відведена 

під: 

 спортивний майданчик - 2628,35 кв.м; 

  господарські будівлі та споруди - 327 кв.м.; 

 зелені насадженя - 3445 кв.м; 

 тверде покриття - 1012 кв.м. 

 У 2019-2020 навчальному році працювало 29 педагогічних працівників, 

із них 1 – сумісник (учитель музичного мистецтва) та 13 працівників з числа 

обслуговуючого персоналу. У 2019-2020 н.р. навчання завершують 333 учнів 

у 13 класах, середня наповнюваність класів становить 26 учнів (у 2018-2019 

н.р. – 291 учнів і 12 класів, середня наповнюваність – 24, у 2017-2018 – 264 і 

12 класів, середня наповнюваність класів – 22 учня). 



 

2. Кадрове забезпечення 

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Комунальний 

заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса 

Мирного»  була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється 

відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів 

враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, інші 

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

пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння 

навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної 

діяльності, працездатність, комунікабельність. У цьому навчальному році всі 

вчителі пройшли навчання інформаційним та цифровим технологіям за 

різними формами . Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє 

навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не 

використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та 

не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.  

Якісний склад педпрацівників наступний: 
Кількість  

педпрацівників 2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 

2020 

Спеціаліст 
8 12 12 12 10 

Спеціаліст ІІ  
категорії 

4 3 4 1 3 

Спеціаліст І 

категорії  
5  4  3  5  3 

Спеціаліст 

вищої  
категорії 

10  9  10  12  13  

Старший 

вчитель  
2  -  2  5  7  

Вчитель-

методист  

3  4  4  6  6 

 

 Вчителів вищої категорії - 13 (45%); 

 Вчителів  І категорії – 3  (10%); 

 Вчителів ІІ категорії - 3 (10%);  

 Спеціалістів - 10; (35 %);  

 Звання «Старший учитель» - 7 (24 %);  

 Звання «Учитель-методист» - 6 (21 %).  

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю 

педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження 

педагогічних працівників по школі становить 18 год.  

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням 

адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Атестація 

педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої 



професійної діяльності вчителів. Атестація вчителів школи як чинник 

виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у 

результативності освітнього процесу. Згідно плану вчителі, які атестувалися, 

були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації. У 2019-2020 

навчальному році згідно списку педагогічних працівників для атестації 

атестувалося 4 педагогічних працівників: 

 
№ п/п Прізвище, ім’я по  

батькові  учителя 
Освіта, вуз, 

спеціальність  

за дипломом 

З якого  
предмету  
атестується 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Результати  

атестації 

1 Оріховська Людмила 

Анатоліївна  
Вища, ПДПІ  Трудове 

навчання  
18.11.2019 
07.02.2020 

Спеціаліст 

вищої категорії,  
старший 

учитель 
2 Пархоменко Людмила 

Вікторівна  
Вища, ПДПІ  Географія, 

історія  
06.12.2018 Спеціаліст 

вищої категорії, 
 старший 

учитель 
3 Рева Ірина Анатоліївна  Вища, ПДПІ  Історія та 

суспільні 

дисципліни  

12.07.2017 Спеціаліст 

вищої категорії, 
учитель-

методист 
4 Чипенко Світлана 

Василівна  
Вища, ПДПІ  Математика, 

інформатика  
24.04.2019 Спеціаліст 

другої категорії 

 

Було складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, які 

атестувалися. Уроки та заходи згідно графіка були проведені. Організовано 

вивчення системи досвіду роботи вчителів, які атестувалися. 

3. Методична робота 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював 

над методичною проблемою школи « Створення інноваційного  середовища 

освітнього процесу через вдосконалення співпраці школи, родини та 

громади. Головною метою було забезпечення всебічного розвитку 

особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на 

загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, 

єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, 

громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами, на 

інтересах людини, родини, суспільства та держави. У навчальному закладі 

функціонує 1 комп’ютерний клас. Учасники освітнього процесу мають 

доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Школа має свій веб-сайт. На шкільному 

веб-сайті представлена управлінська діяльність, фінансова документація, 

навчальна та виховна робота. Контент веб-сайту постійно оновлюється.  

У 2019-2020 навчальному році було організовано роботу 6 методичних 

об’єднань: учителів початкових класів, суспільно-гуманітарних дисциплін, 

фізико-математичних дисциплін, художньо-естетичих і спортивних, 

природничих дисциплін  та класних керівників. Змістом роботи методичних 

об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична та інформаційна 

діяльність. Були затверджені плани роботи методичних об’єднань, науково-

методичні проблеми, визначено керівників методичних об’єднань.  



 

4. Навчальна діяльність учнів 

  Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була 

спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. 

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. 

  У 2019-2020 навчальному році у 1-11 класах навчання завершили 333 

учнів. З них: І ступінь – 5 класів – 142 учнів; ІІ ступінь – 6 класів – 159 учнів; 

ІІІ ступінь – 2 класи – 32 учні. Протягом навчального періоду функціонувала 

1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-х та 2-х класів. 

 У 2019-2020 н.р. всі учні старшої школи були охоплені профільним 

навчанням. 15 учнів 11 класу школи закінчують навчання у суспільно-

гуманітарному класі (історичний профіль), 17 учнів 10 класу навчалися в 

філологічному напрямі (профіль української філології). У 8-9 класах 

впроваджується допрофільна підготовка.  

За рахунок варіативної складової у навчальному плані введено курси 

за вибором. 

 

Клас Навчальний предмет І семестр ІІ семестр 

6 клас Фінансова 

грамотність 

1 1 

Життя рослин 1 1 

7 клас Хімія і довкілля 1 1 

Видатні постаті 

України 

1 1 

8 клас Фінансова 

грамотність 

1 1 

Хімія і довкілля 1 1 

Видатні постаті 

України 

1 1 

9 клас Фінансова 

грамотність 

1 1 

Історія математики 1 1 

 

За рахунок варіативної складової виділено додаткові години  на вивчення 

предметів інваріантної складової: 

 

Клас Навчальний предмет І семестр ІІ семестр 

5 клас Українська мова 1,5 1,5 

Історія України 

(Вступ до історії) 

1 1 

 Математика 1 1 

6 клас Українська мова1 1 1 

 Математика  1 1 

7 клас Українська мова 0,5 0,5 



9 клас Українська мова 1 1 

 

 У 1-х, 2-х класах оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, всі учні 

встигають і отримали свідоцтво досягнень. Навчальні досягнення учнів 3 – 11 

класів за результатами річного оцінювання виглядає наступним чином:  

Класи Кількість 

учнів 

Початковий 

рівень 1-

3бали 

Середній 

рівень 4-6 

балів 

Достатній 

рівень 7-9 

балів 

Високий 

рівень 10-

12 балів 

3 клас 32 - 10 12 10 

4-А  клас 24 - 8 12 4 

4-Б клас 25 - 9 13 3 

5 клас 23 - 14 9 - 

6 клас 34 1 17 11 5 

7-А клас 25 4 12 9 - 

7-Б клас 21 1 12 8 - 

8 клас 33 9 18 5 1 

9 клас 23 2 14 6 1 

10 клас 17 3 8 4 2 

11клас 15 1 7 6 1 

 

 Із таблиці видно, що за результатами річного оцінювання навчальних 

досягнень  переважна більшість учнів мають середній та достатній рівень.  

У звітному навчальному році учні 4-х та 9-х класів не проходили 

державну підсумкову атестацію, відповідно до наказу Міністерства освіти та 

науки № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» 175 здобувачів 

освіти брали участь у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. На ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін учні школи вибороли призові місця: 

Результативність участі учнів  у  предметних олімпіадах 

у 2019/2020 н.р. 

 

Предмет ПІБ учня Клас Результат 

Історія Деркач  

Таїсія 

8 І місце ІІ етапу 

ІІ місце ІІІ етапу 

Радкевич 

 Богдан 

11 І місце ІІ етапу 

ІІ місце ІІІ етапу 

Англійська мова Панчишина 

Вікторія 
10 ІІІ місце ІІ етапу 

Українська мова Співак Владислав 11 ІІІ місце ІІ етапу 

 

 

 



Результативність  участі учнів  у  конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів  МАН України 

у 2019/2020 н.р. 

 

Предмет ПІБ учня Клас Результат 

Відділення історії, 
секція етнологія 

Дергалюк Олег 11 І місце 
І етапу 

Відділення історії, 
секція етнологія 

Радкевич  Богдан 11 І місце 
ІІ етапу 

Відділення 

філософії та 

суспільствознавства, 

секція теологія, 

релігієзнавство та 

історія релігії  

Співак 

Владислав 
11 І місце 

ІІ етапу 

 

Результативність участі учнів  у  предметних конкурсах 

у 2019/2020 н.р. 

Назва конкурсу ПІБ учня Клас Результат ПІБ 

керівника 

Обласний конкурс з 

хімії «Кристали та їх 

властивості»  

Тутак 
Микола 

3 ІІ місце Тутак І.М. 

XII  Міжнародний 

конкурс з 

українознавства для 

учнів  
8-11 класів  

Наконечна 

Надія 
11 ІІІ місце Якименко 

Ю.Д. 

Х обласна краєзнавча 

конференція учнівської 

молоді «Полтавщина – 

земля моя свята»  

Радкевич 

Богдан  
11 Диплом  

учасника 
Рева І.А 

Виховний захід серед 

учнівської молоді по 

створенню творчих 

робіт на тему «Безпека 

дорожнього руху – це 

життя»  

Черніков 

Володимир  
5 ІІІ місце Тутак І.М. 

Обласний конкурс для 

учнів 9-11 класів «Ми 

діти твої, Полтавщино, 

вивчаємо віхи твої»  

Фесенко 

Діана  
10 ІІІ місце Пархоменко 

Л.В. 

ІV Міжнародний 

конкурс наукових і 

Співак 

Владислав  
11 ІІ місце Рева І.А. 



мистецьких робіт імені 

В.Маняка та 

Л.Коваленко  

 

У період загальнонаціонального карантину з 12 березня по 29 травня 

2020 року навчання учнів було організоване з використанням технологій 

дистанційного навчання. Уроки проводилися з використанням платформи 

Edmodo, веб-сервісів Google Classroom та Zoom, веб- додатку Viber, згідно 

діючого в закладі розкладу розкладу, домашні щоденно оприлюднювалися на 

платформі Edmodo. У кінці навчального року проведене підсумкове 

оцінювання, відповідно до рекомендацій МОН України.  

 

5. НУШ: Нова Українська Школа 

  У 2019-2020 навчальному році у всіх навчальних закладах України 

продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української 

Школи. Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої 

освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити 

випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи 

всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; 

інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж 

життя».  

Нормативними документами, якими керуються у своїй роботі учителі є: 

Конституція України, Закон України «Про загальну середню освіту», Закон 

України «Про освіту», Національна програма виховання дітей та учнівської 

молоді, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, 

Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Указ 

Президента України про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. 

 

6. Виховна робота у закладі 

 

Головна мета виховної роботи  закладу  у 2019-2020 навчальному році 

– формування громадянина—патріота України, створення умов для 

самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних 

інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, 

який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого 

ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя. 

      Згідно з річним планом роботи закладу у 2019-2020 навчальному році 

педагогічний колектив працював над виховною проблемою:«Створення 

інноваційного середовища освітнього процесу через вдосконалення співпраці 

школи, родини та громади». 

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є: 

- національно-патріотичне виховання; 

- робота з обдарованими учнями; 



- розвиток творчої особистості; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- робота з профілактики дитячого травматизму; 

- робота з попередження правопорушень. 

Виховна робота працює за змістом виховної  діяльності 

1. Ціннісне ставлення до себе 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці 

4. Ціннісне ставлення до природи 

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Реалізація завдань виховної роботи  у 2019-2020 навчальному році 

здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, 

з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; 

через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:  

 години спілкування (години класного керівника); 

 батьківські збори 

 різноманітні заходи та свята. 

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок 

злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних 

керівників. 

     Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2019-

2020 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим 

особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності 

школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота 

проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології 

виховання учнів. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Було проведено: 

- онлайн-челенж «Страви Європейської кухні» до Дня Європи (керівник 

Пархоменко Л.В.) 

- в умовах дистанційної освіти організовано заходи до відзначення Дня 

Перемоги і примирення ( тематичні малюнки, записано відео-привітання до 

свята, узяли участь  в історичній вікторині  через 

платформу Edmodo «Українці в Другій світовій війні: подвиг безсмертний!») 

(керівники Тутак І.М., Рева І.А.) 

-  квест, присвячений вшануванню пам’яті Т.Шевченка, для учнів 5-10 класів 

- екскурсії до музеїв міста; 

- в День української писемності та мови, учні школи написали 19-й 

радіодиктант національної єдності; 

-   свято до Міжнародного дня рідної мови «Мовознавча кав’ярня «Слово» 

для учнів 7- 8 класів (Кононенко М.В., Романенко О.М.) 

-  урочистий захід з нагоди річниці виведення військ колишнього 

Радянського Союзу з Афганістану «Неможливо викреслити з історії України» 

(Чипенко С.В.); 



- лінійка-реквієм до 100 – річчя з дня смерті класика української літератури 

Панаса Мирного (Богодиста С.П.); 

-  участь у заході, присвяченому дослідженню Української революції   1917-

1921 рр на Полтавщині, що був проведений Полтавським обласним 

Краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського (Рева І.А. та учні 8, 10-11 

класів); 

- долучилися до проведення Всесвітнього Дня Гідності 2019 р.; 

- краєзнавчий турнір «Пройдемося вулицями нашого міста» (Рева І.А.) для 

учнів 6 - 8 класів: 

- участь у майстер-класі до Дня українського козацтва на базі Краєзнавчого 

музею; 

- флешмоб «Я, Наталка, я полтавка» 

- учасники VІ Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської 

творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», 

присвяченому Лесі Українці (учні 4-х класів ); 

-  воркшопі, присвяченому Дню СоборностіУкраїни: 

- переможці ІV Міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових і 

творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко  «Голодомор 1932-

1933 рр. – геноцид Українського народу в приватних історіях і просторі 

культури» (Співак Владислав, керівник Рева І.А.) 

- участь у обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів земляків»; 

- у VII Обласній науково-дослідницькій конференції «Полтавщина в іменах 

– підґрунтя освіти нації» 

- у Обласній науково-дослідницькій конференції «Полтавщина – земля моя 

свята»: 

Ціннісне ставлення до природи 

-долучилися до марафону роздільного збору вторсировини спільно з ГО 

«Нова Полтава», посіли І місце, отримали бак для роздільного сміття; 

- учні 8 класу взяли участь у інформаційній екскурсії на ТОВ «СМС» - 

системи модернізації складів, що здійснювалась ГО «НОВА ПОЛТАВА»; 

- свято для учнів 1-4 класів «Зустрічаємо весну» (провела Торяник Н.К.); 

- проведено екологічний брейн-ринг для учнів 9-10 класів (Наконечна О.Б., 

Прахоменко Л.В.); 

-  екологічний квест «Я+ПРИРОДА=МИ»; 

- учасники конкурсу-огляду екологічних агітбригад; 

- учасники інтелектуальної гри Що? Де? Коли? «Інтелектуальний капітал 

міста», яку організувала ГО Нова Полтава; 

- на зимових канікулах провели акцію «Годівничка»; 

- учні 10-11 класів взяли участь у екологічному заході на базі ПУЕТу «Знай, 

люби, оберігай». 

Ціннісне ставлення до себе 

- для учнів 9 класу волонтерським загоном «Єдність»  УМСА проведено 

захід до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом; 

- учні 9 класу з учителем фізкультури Олексенко Л.О. провели онлайн-

челендж до Всесвітнього Дня здоров’я; 



- флешмоб «Ми проти насильства – ми за добро», спрямований на протидію 

булінгу у шкільному середовищі; 

- квест для учнів 1-4 класів «Вивчаємо правила дорожньогу рух»; 

- свято «Країна Барвінкова» для 1 класу; 

- учасники чемпіонату з гумору «Ліга сміху-діти»; 

- переможці міського конкурсу учнівських проектів; 

- переможці міського конкурсу «Ми віримо в гарне майбутнє». 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей 

- допомога дітям, які знаходяться на лікуванні у Полтавському дитячому 

протитуберкульозному відділенні (керівник волонтерського загону 

Пархоменко Л.В.); 

- Новорічні свята; 

- переможці міського конкурсу «Волонтер - 2019»; 

- туристичні змагання. 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

- Свято до 8 Березня; 

- День Святого Валентина; 

- відбулося костюмоване свято до Хеловіна; 

- свято Першого дзвоника. 

У школі діє дитяче самоврядування ТО «Відродження». У 2019-2020 

н.р. головою дитячого самоврядування є учень 11 класу Радкевич Б. 

Організація має свій Статут та програму, чіткі напрямки діяльності. Країна 

Барвінкова – це об’єднання наймолодших  школярів від 6-10 років (1-4кл.) 

У Країні Барвінковій є свої традиції, закони, символи, атрибути. Кожний 

первинний колектив має власну назву, девіз. 

Шкільне самоврядування має велике значення, бо впливає на 

шкільне життя, вирішує реальні проблеми дітей. Учнівське самоврядування – 

це творча співпраця учнів та педагогічного колективу школи, спосіб 

виявлення організаторських та виконавських можливостей учнів у різних 

видах діяльності, спілкування та відносин. Це один із методів формування в 

колективі громадської думки та вироблення управлінських навичок, умінь та 

якостей. 

 Учнівське самоврядування в КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І –ІІІ 

ступенів № 8 імені Панаса Мирного» з року в рік, збільшує число виконаних 

справ і поставлених цілей. Учнівське самоврядування в школі знаходиться на 

стадії активного розвитку. 

Впродовж року учні брали активну учать у житті школи і ось результати : 

- участь у міському методичному заході для педагогів-організаторів та 

шкільних лідерів – Марафон лідерських ініціатив «Майбутнє міста за 

нами»; 

- підготовка та випуски щотижневих новин; 

- проведення святкової програми до Дня працівника освіти; 

- участь у форумі «Від серця України -  до серця дитини»; 



- проведення осінньої благодійної ярмарки по збору коштів для дітей, які 

знаходяться на лікуванні у обласному протитуберкульозному 

диспансері; 

- участь у обласному фестивалі-конкурсі на кращий проєкт учнівського 

самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє»; 

- участь в урочистому відкритті Полтавської обласної школи лідерів 

учнівського самоврядування; 

- посвята першокласників у Барвінчата; 

- перемога у конкурсі соціальних роликів: 

- перемога у конкурсі проєктів учнівського самоврядування; 

- проведення щотижневих зустрічей StudSen; 

- влітку волонтерили на: концерті Антитіл; звітних концертах; 

танцювальних колективів; Напівмарафон newrun$  Профіленд; 

- пройшли стажування на PTV(PoltavskeTV); 

- почали новий сезон шкільних новин; 

- були медіагрупою на таких заходах як: Lady Weekend; Всеукраїнських 

форум "Від серця України до серця дитини", організовані ОМЦ та 

управлінням у справах сімї, молоді та спорту Полтавської ОДА; 

- стали офіційною медіагрупою Обласного Молодіжного центру; 

- отримали нагороду у номінації "волонтери року"  на церемонії 

нагородження волонтерів "Простір добра"; 

- взяли участь у конкурсах: "Чесність починається з себе" (USAID), "Feel 

The World" (ПУЕТ); 

- створили шкільний сенат активної молоді школи StudSen, який налічує 

18 осіб; 

- створили телеграм-канал можливостей для полтавської молоді. 

 

Протягом 2019-2020 н.р. у закладі працювали гуртки: 

- 2 гуртки – на бюджетній основі – хореографічний «Контраст» (керівник 

Бранько Ю.П.), який відвідували 45 дітей молодшого та середнього віку, 

військово-патріотичний «Сокіл» (керівник Шульга В.І.), відвідували 15учнів 

7-10 класів 
Повна назва 

гуртка 

Напрямок 

гуртка 

 

На яких 

засадах 

(бюджетні, 

громадські, 

батьк. кошти) 

Рівень 

(початковий

, основний, 

вищий) 

К-

сть 

дітей 

Віков

а 

катег

орія 

(клас

и) 

Керівник гуртка 

(ПІБ,контактни

й телефон) 

Сокіл Військово-

патріотичний 

бюджетний початковий 15 9-10 Шульга Віктор 

Іванович 

Контраст Художньо-

естетични 

(хореографія) 

бюджетний початковий 45 1-9 Бранько Юлія 

Петрівна 



 Легка 

атлетика 

громадські основний 25 6-9 Шульга Віктор 

Іванович 

Барвінок  Еколого-

натуралістичн

ий 

Екологічна 

агітбригада 

громадські Основний  15 7-8 Наконечна 

Оксана 

Борисівна 

 

Актив музею Краєзнавчий  громадські Основний  10 5-11 Торяник Ніна 

Костянтинівна 

«Ти потрібний» Патріотичний громадські основний 15 8-9 Романенко 

Оксана 

Миколаївна 

Зелена планета Еколого-

натуралістичн

ий 

громадські Основний  10 7-9 Пархоменко 

Людмила 

Вікторівна 

Феєрверк 

фантазій 

Ужитково-

прикладний 

громадські  Початковий  12 3-4 Оріховська 

Людмила 

Анатоліївна 

ДЮСШ 

ім.О.Бутовськог

о 

Греко-

римська 

боротьба 

бюджетний початковий 12 3-5 Журавель В.І. 

Водокай  Карате  батьківські 

кошти 

основний 20 7+ Постоянко В.О 

Полтавська 

федерація 

теквандо ВТФ 

Тхеквандо батьківські 

кошти 

початковий 20 5+ Козирод О.В 

  

 У закладі діють проєкти: 

 

ПРОЄКТ «Школа – життєвий учитель» 

Керівники : Пархоменко Л.В., Павленко К.В., Романенко О.М. 

 

З 2014/2015 навчального року в школі активно впроваджується 

довгостроковий проєкт «Школа – життєвий учитель». Виконавці проєкту -  

учні 9-10 класи, з яких сформовано волонтерський загін «Турбота» та учителі 

(3 чол.) 

Проєкт «Школа – життєвий учитель» направлений на таку цільову 

аудиторію: Полтавський обласний дитячий протитуберкульозний диспансер, 

Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно - рухового 

апарату, жителі мікрорайону школи, ветерани війни та праці, пенсіонери, 



малозабезпечені люди похилого віку.  З метою формування та розвитку в 

дітей психосоціальних навичок ефективного спілкування, співчуття, поваги 

до прав людини, взаємодії, емпатії, запобігання протистоянням та вирішення 

конфліктів, уміння поводитися в кризових ситуаціях. 

Метою проєкту є навчання життєвих навичок, які полегшують  адаптацію і 

сприяють реалізації свого потенціалу для власного і суспільного блага.  

Головне завдання: 

- виховання у дітей доброзичливості, милосердя, бажання надати допомогу 

тим, хто її потребує; 

- висвітлити проблеми дітей та людей похилого віку у навчальному закладі 

та засобах масової   інформацію; 

- зростання загальної культури; 

- адаптація до самостійного життя. 

Проєкт реалізується у декількох напрямах: 

    -  допомога дітям, що перебувають на лікуванні в Полтавському 

обласному протитуберкульозному диспансері через проведення святкових, 

тематично-пізнавальних заходів.  Проєкт «Ти потрібний» має за мету 

створення для дітей, хворих на туберкульоз, необхідних умов щодо реалізації 

їхнього життєвого потенціалу у співпраці з Полтавським міським центром 

соціальних служб для сімї, дітей та молоді. 

-  Екологічний напрямок, який реалізується через співпрацю з Громадською 

організацією «НОВА ПОЛТАВА», що об’єднує відповідальних 

ініціативних мешканців міста, задля розбудови відкритого суспільства, 

ефективного місцевого самоврядування та сталого розвитку міста Полтави. 

Проект «Зелена планета» спрямований на формування екологічної свідомості 

в учнів та на його практичну реалізацію. 

- патріотичний напрямок, який реалізується через співпрацю з БФ 

«Полтавська громада разом» 

Метою проєкту «Школа – життєвий учитель» є навчання життєвих 

навичок, виховання у дітей доброзичливості, милосердя, бажання надати 

допомогу тим, хто її потребує. Головне завдання полягає в тому, щоб досягти 

позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, 

сприятливих для розбудови нашої держави та міста Полтави. 

 

ПРОЄКТ «GREEN   HOUSE» 

Керівники: Козіна І.О., Тутак І.М.  

( спільно з волонтером  Корпусу Миру США в Україні) 

- натхненні ідеями  В.Сухомлинського та М.Обами  

Мета проєкту:активізація волонтерського руху серед громади та учнівської 

молоді, підвищення рівня екологічної свідомості; 

Завдання проєкту: облаштувати Open- Air Zone для пленерних занять на 

внутрішньому дворі закладу та створити грядки для  вирощування овочів чи 

квітів.  

Термін реалізації проєкту у закладі два роки 01.11.2017 - 01.10.2019 



Учасники: учнівський, педагогічний та батьківський колектив закладу, 

свідомі мешканці громади, громадські організації-партнери.  

 

 

ПРОЄКТ  «Патріарх Мстислав – людина непохитної віри» у рамках 

Всеукраїнської акції «Повернення із забуття» 

Керівник : Рева І.А. 

 

Мета проекту: розширити знання учнів про видатного земляка, об’єктивно і 

всебічно показати цілісну картину релігійно-церковної і громадської 

діяльності Мстислава Скрипника; практично долучитися до збереження 

музею-хати Патріарха Мстислава; ознайомити широке коло полтавців із 

постаттю Патріарха Мстислава. 

  

Здоров’язберігаючий ПРОЄКТ 

Керівники : Шульга В.І., Чипенко С.В. 

 

Здоров’я дітей – це політика, в якій закладено наше майбутнє, тому перед 

педагогами, батьками та  громадськістю стоїть завдання – виховати здорове 

покоління. Останні дослідження показали, що за період навчання в школі 

здоров’я дітей погіршується в 4 – 5 разів. Саме в школі учень отримує те чи 

інше захворювання, відхилення в здоров’ї.  Проблема здоров’я учнів сьогодні 

вийшла за рамки шкільної проблеми і переросла у соціальну. Тому в основі 

нашої діяльності по збереженню здоров’я дітей та учнівської молоді став 

проект «Школа Сприяння Здоров’ю», де приорітетом є піклування  про 

збереження фізичного, психологічного та соціального здоров’я вихованців. 

Метою проекту є активізація фізкультурно-оздоровчої діяльності в 

класному колективі, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя, зміцнення здоров’я учнів, залучення їх до здорового способу 

життя, активізація громадськості мікрорайону міста щодо вирішення 

проблеми виховання здорового покоління. 

Цілі проекту: Теоретична: дати глибокі знання учням про поняття фізична 

культура та здоров’я; практична: активізувати фізкультурно-оздоровчу 

діяльність в класному колективі. 

Завдання проекту 

 сприяти збереженню і зміцненню організму підлітка; 

 формувати навички здорового способу життя; 

 створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

 підвищити психологічний мікроклімат у сім’ї, класному колективі, 

школі; 

 сприяти  увазі  громадськості містечка до проблем школи. 

Вибудовуючи  свій  проект, наш колектив спирався на такі принципи: 

 підтримання інтересу до рухової та пізнавальної активності; 

 єдність фізичного та психічного розвитку; 



 наочність. 

Очікувані результати 

Підвищити рівень соціальної активності учнів, виховати в учнів свідоме 

ставлення до власного здоров’я, сформувати позитивні  життєві навички і 

засади здорового способу життя, створити здоров’язберігаючий простір у 

школі. 

 

 

Сучасні форми взаємодії з батьківською громадськістю у 2019/2020 н.р.: 

- організація благодійних ярмарків на День добрих справ  жовтень 2019); 

- екологічно-спортивний квест «Прибери територію і зайві кілограми»  

(жовтень 2019 р.); 

- реалізація екологічно-волонтерського проєкту Green House спільно з 

волонтером КМ США в Україні (розбудова внутрішнього двору, будівельні, 

сільськогосподарські та волонтерські роботи, 2017-2019 рр.); 

- спортивно-розважальні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я», 

чемпіонат школи на кубок директора  «Об’єднані волейболом» (щорічно); 

- залучення батьків до підготовки костюмів та декорацій, режисури 

учнівської вистави  Sleeping Beauty (грудень 2019 р.); 

- залучення батьків до роботи  бракеражної комісії (постійно), лекції про 

впровадження системи HACCP за участю представників суб’єкту 

господарювання, який надає послуги з організації харчування;  

- спільні екскурсії по Україні ;  

- родинні свята в класах, заходи з залученням батьків-учасників бойових 

дій; 

- круглий стіл спільно з працівниками ІРЦ «НУШ – територія розвитку для 

дітей. Особливі освітні потреби» (1 клас, листопад 2019 р.); 

- розробка родових дерев для реалізації проєкту «Нашому роду нема 

переводу» (2 клас, лютий-березень 2020) 

 

-  

7. Соціальний захист 

1. Кількість неблагополучних сімей  4  ,  в них дітей  7; 

2. Кількість багатодітних сімей  18   ,   в них дітей 59 , навчається у закладі –

35 дітей; 

3. Кількість малозабезпечених сімей   1    , в них дітей  3; 

4. Кількість неповних сімей  57  в них дітей – 61; 

5. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського піклування – 6 ; 

6. Учнів, які перебувають на обліку, як схильні до правопорушень у ЗНЗ 6 

дітей; 

7. Кількість сімей які знаходяться у складних життєвих обставинах (загальна 

цифра) 10  в них дітей 16 ; 

1) у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей  3   сім’ї, в них дітей 3 ; 

2) у зв’язку з вимушеною міграцією 3 сім’ї, в них дітей 6 ; 



3) у зв’язку з наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів 

сім’ї  3 сімей, в них дітей   3 ; 

4) у зв’язку з перебуванням одного з членів сім’ї у місцях позбавлення 

волі  0   сім'я, в них дітей    0 ; 

5) у зв’язку з зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї  

1  сімей, в них дітей  4  ; 

8. Кількість дітей-інвалідів  5  , з них перебуває на індивідуальному навчанні   

2 ; 

9. Кількість дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 2   ; 

10. Кількість дітей на диспансерному  обліку  68. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, 

проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року 

були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ці діти постійно 

перебувають у центрі уваги адміністрації школи. З опікунами дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок 

класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.  

 

 

8. Робота психологічної служби закладу 

 

Головною метою діяльності психологічної служби закладу є  

визначення і забезпечення оптимальних умов для формування психічно 

зрілої, відкритої для засвоєння нового досвіду, високоадаптивної 

особистості, що орієнтована на самореалізацію і розвиток власних 

здібностей та охорони її психофізичного здоров’я.  

Психологічна служба закладу становить навантаження: 0,5 ставки 

практичного психолога та 0,5 ставки соціального педагога. 

У своїй роботі практичний психолог та соціальний педагог керувалися 

наступною нормативно-правовою базою: 

Закону України «Про освіту» (прийняття 05.09.2017), наказу МОН від 

22.05.2018р. №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу 

у системі освіти України», наказу МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про 

затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 

року», Концепції Нової української школи (рішення колегії МОН 

27.10.2016), листа МОН № 1/9-462 від 18.07.2019р.  “Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.”, 

листа МОН №1/9 477 від 24.07.2019р. «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України», Етичного 

кодексу психолога та інших нормативно-правових документів, які 

охоплюють питання планування роботи психологічної служби закладу 

освіти.  



Діяльність здійснювалась за такими основними напрямками (згідно 

Листа МОН № 1/9-462 від 18.07.19 року «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н. р.»): 

-діагностика; -профілактика; -корекція; -освітня діяльність; -

консультування; -зв’язки з громадськістю; -просвіта. 

Протягом року була проведена психодіагностична робота: 

 Діагностика першокласників стосовно їхньої готовності до 

навчання у школі; 

 Діагностика учнів 5 класу при переході до основної школи та 

учнів 10 класу – до старшої школи; 

 Діагностика рівня сформованості пізнавальних процесів та 

інтелектуального розвитку (2-4 класи); 

 Вивчення психічних станів, настроїв учнів, дослідження 

емоційної сфери, особистісних особливостей учнів, міжособистісних 

стосунків, ситуацій домашнього насильства, випадків булінгу, схильності до 

різних професій, з метою профорієнтації (5-11 класи); 

 Індивідуальні та групові діагностики згідно запитів батьків, 

класних керівників. 

Результати досліджень доводились до всіх учасників навчально-

виховного процесу, не порушуючи правил конфіденційності, під час 

консультацій, доповідей під час педрад тощо. За результатами досліджень 

проводилась просвітницька, консультативна, корекційно-розвиткова робота. 

Щодо профорієнтаційної роботи, то окрім діагностичної роботи по 

виявленню схильностей до різноманітних професій, проводились також 

індивідуальні та групові консультації з учнями 9 та 11 класів, запрошували 

представників навчальних закладів м.Полтава, а також відвідували Дні 

відкритих дверей, проводили профорієнтаційні заходи тощо. 

Проводилась також робота з учнями «групи ризику». Були розроблені 

індивідуальні плани роботи з цими учнями, згідно яких проводились заходи, 

спрямовані на попередження скоєння правопорушень, виявлення негативних 

змін у поведінці учнів, проведенні профілактичних заходів з залученням 

працівників Ювенальної поліції. 

З метою формування здорового способу життя учнів та відповідального 

ставлення до власного здоровя, протягом навчального року неодноразово 

були проведені профілактичні заходи, спрямовані на попередження 

поширення серед учнівської молоді закладу шкідливих звичок, таких як 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків. 

Протягом цього навчального року особливу увагу було приділено 

профілактиці насильства та булінгу серед учнів, а тому було проведено ряд 

просвітницьких та профілактичних заходів, флешмобів із залученням 

представників Ювенальної превенції. 

Ще одним із напрямків профілактичної роботи протягом року був 

наданий проблемі торгівлі людьми, а тому учні 6-11 класів мали можливість 

подискутувати та ознайомитись з новою для декого інформацією. 



Протягом року та під час дистанційного навчання значна частина часу 

була приділена самоосвіті та підвищенню рівня професійної компетенції, 

були відвідані всі заходи, організовані працівниками Центру практичної 

психології та соціальної роботи ММК, не лише очно, але й віртуально під час 

карантину, а також різноманітні вебінари, онлайн курси, відеоконференції 

тощо. Познайомились та активно працювали  на освітній платформі Едмодо. 

 

9. Профорієнтаційна робота 

  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. 

Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору 

професії. Профорієнтаційна робота у Комунальному закладі «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської 

міської ради Полтавської області здійснюється під час освітнього процесу: 

виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, 

розширення знань про професії на уроках, виступи фахівців з Полтавського 

міського центру зайнятості, представників навчальних закладів міста 

Полтави.  

Учні випускних класів: 

- були присутніми на Дні відкритих дверей ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 

професійного ліцею транспорту; 

- відвідали Полтавський коледж національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого; 

- відвідали Полтавський коледж харчових технологій НУХТ; 

- відвідали Військовий коледж сержантського складу Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації. 

Значна профорієнтаційна робота з учнями, достатній рівень підготовки 

випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі 

дев’ятикласники працевлаштовані, з 25: 15 учнів продовжили навчання у 

закладі, 4 чоловіки вступили до ВНЗ І-ІІ ступенів, 5 продовжує навчання у 

ПТНЗ, 1 учениця навчається у Полтавській вечірній школі. 

10.Управлінська діяльність 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, 

плану внутрішкільного 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 освітнього процесу, забезпечує координацію їх 

діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, 

сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й 

забезпечує планомірний розвиток школи. У навчальному закладі в наявності 

усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність 

загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі 

Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства 

освіти і науки України, міського управління освіти, сайтами обласних 



інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість 

оперативно й мобільно користуватися  інформацією вчителям і адміністрації 

школи, вчасно знайомитися з новими документами. 

У навчальному закладі створено та функціонує веб-сайт закладу 

(відповідальна вчитель інформатики С,В. Чипенко) 

 У школі адміністрацією використовуються різні  форми контролю за 

станом освітнього процесу: вивчення викладання стану предметів та 

виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, 

щоденників поведінки, тощо.  

У 2019/2020 навчальному році здійснювався контроль щодо вивчення 

стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів із предметів 

державного стандарту з наступних предметів: 

 
 Жовтенкь 

2019 

Листоп

ад 2019 

Грудень 

2019 

Лютий 

2020 

Березень 

2020 

Квітень 

2020 

Травень 

2020 

Класноузагальнюючий  
контроль 

5,10 
 класи 

1 клас 5 клас  9 клас  4 клас 

Стан викладання та 

рівень знань учнів з 
предметів 

 Основи 

здоров’
я  

1-4 

класи 

Фізика 

7-11 
класи 

 Історія та 

суспільні 
дисциплі- 

ни 5-11 

класи 

  

Контроль за веденням 
зошитів 

 Матема
тика 

Зарубіж
на 

літерату

ра 

Англі
йська 

мова 

Початков
і класи 

Україн
ська 

мова та 

літерат
ура 

 

Досвід учителів-

предметників 

Пархоменко Л.В. 

Досвід класного 
керівника 

Рева І.А. 

 Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить 

відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по 

навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних 

досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідуванн 

занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу 

адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних 

учителів та учнів. 

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування.  

 

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників 

 Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного 

забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де 

працює шкільна медична сестра (Рахно О.М.), яка організовує систематичне 

та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих 

захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі 



довідок лікувальної установи у школі формуються уточнені списки 

спеціальної медичної групи, підготовчої, основної групи та групи звільнених 

від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків 

видається наказ по школі.  

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація 

харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» 

(ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 

5), наказами управління освіти  Згідно з вищезазначеними документами, учні 

1-4 класів та пільгові категорії 5-11 класів забезпечуються безкоштовним 

гарячим  харчуванням. Гаряче харчування учнів 5-11 класів відбувається 

згідно графіку на  3 і 4 перервах у їдальні школи. Цікавими оздоровчими 

заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної 

спартакіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У 

планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по 

збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота 

оздоровчого характеру з класом. 

12.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 освітнього  процесу та інших численних нормативних актів, які 

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

постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено 

відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладі (Тутак І.М., заступник директора з НВР), 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 школі в наявності 

необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони 

праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Також 

у приміщені школи розміщено стенди по безпечній поведінці та діях 

населення під час виникнення надзвичайної ситуації. Порушень щодо 

охорони праці та безпеки життєдіяльності з боку учасників освітнього 

процесу, протягом звітного навчального року не відбулося. 

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово 

обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму 

серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється 



належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення 

безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо 

попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. 

Причини виникнення травм ( у 2019/2020 н.р. маємо 3 травми) з’ясовуються, 

аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться 

профілактичні заходи. 

13.Фінансово-господарська діяльність 

Будівлі школи понад 117 років.  Фінансування потреб закладу 

проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Полтавського 

міськвиконкому. Протягом навчального року систематично здійснювалася 

виплата заробітної плати. 

 Завгос школи Пипко О.П.,  щомісячно здійснює моніторинг за спожитими 

школою енергоносіями.  

Щоквартально дирекція навчального закладу звітується перед 

батьківською громадою щодо витрат батьківських благодійних внесків, 

робиться докладний фінансовий звіт. Кожна грошова витрата висвітлюється 

на офіційному Веб-сайті закладу. 

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл міста планово 

проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його 

збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна 

документація, матеріали списуються або оприбутковуються. 

 Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному 

вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. 

На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються 

технічним персоналом школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. 

Зміцнення матеріально-технічної бази школи за рахунок бюджетних 

коштів у 2019-2020 навчальному році та коштів батьківської громади: 

Звіт про використання бюджетних коштів 2019-2020 н.р. 

№п/

п 

Напрямок використання коштів Сума Спонсор 

1 Шуруповерт «Зеніт» 657,00 Управління освіти ВКПМР 

2 Кутова шліфмашинка «Зеніт» 739,98 Управління освіти ВКПМР 

3 Перфоратор 1902,00 Управління освіти ВКПМР 

4 Багатофункціональний 

пристрій 

7900,80 Управління освіти ВКПМР 

5 Інтерактивний 

мультимедійний комплекс 

80700,00 Управління освіти ВКПМР 

6 Мольберт двохсторонній 

магнітний 

872,94 Управління освіти ВКПМР 

7 Дошка коркова 1039,56 Управління освіти ВКПМР 

8 Дошка магнітно-крейдова 1450,00 Управління освіти ВКПМР 

9 Набір музичних інструментів 1199,00 Управління освіти ВКПМР 



10 Мікроскоп учнівський 615,00 Управління освіти ВКПМР 

11 Роутер 656,00 Батьківський комітет 

12 Парти д/1-4 кл., одномісні, 
антисколіозні 

31320,00 Управління освіти ВКПМР 

13 Стільці учнівські з регул. 
висоти 

15717,42 

14 Ламінатор ES 915 1728,00 

15 Ігровий набір LEGO Play Box 896,14 ПОІППО ім.Остроградського 

16 Сітка волейбольна класична 570,00 Батьківський комітет 

17 Гардини 8 м 624,00 

18 Жалюзі вертикальні 3800,00 

19 Шафи відкриті д/зберіг. 
засобів навчання 

2320,00 Управління освіти ВКПМР 

20 Візок садовий двохколісний 1900,00 

21 Вогнегасник ВВК-1,4 3600,00 

22 Вогнегасник ВП-5 1602,00 

23 Вогнегасник ВВК-2 2505,00 

24 Набір для бадмінтону 1260,00 Батьківський комітет 

25 Волан SPOKEY 102,00 

26 Сміттєвий бак 13500,00 ГО «Нова Полтава» 

27 Матеріали для ремонту 1991,00 Батьківський комітет 

28 Стенд «Класний куточок» 500,00 

29 Ворота саморобні 300,00 

30 Стенд «ЗНО ДПА» 760,00 

31 Крісло безкаркасне ГРУША –
XL 

1140,00 

32 Крісло безкаркасне ГРУША –
XХL 

3870,00 

33 Ігровий набір LEGO Six Bricks 480,50 ПОІППО ім.Остроградського 

34 Тумба стаціонарна 1500,00 Батьківський комітет 

35 Стенд д/бібліотеки 208,00 

36 Дошка обертова д/крейди 
«Стандарт» 1500*1000 

3570,00 



37 Стіл тенісний GK-2 4000,00 

38 Персональний комп’ютер:с/б, 
відео монітор,клав. миша, 
стереогарнітура 

39504,00 Управління освіти ВКПМР 

39 Машина д/обробки даних 14747,58 ТОВ Науково-виробниче під-во 
«Енглер» 

40 Комплект-дидактичні 
матеріали для початкових 
класів 

12736,00 ТОВ Науково-виробниче під-во 
«Енглер» 

41 Жалюзі вертикальні 4500,00 Батьківський комітет 

42 Секція офісна д/докум., кутова 900,00 Управління освіти ВКПМР 

42 Шафа офісна д/докум., 
напівзакрита 

2640,00 

43 Шафа офісна для верхнього 
одягу 

3780,00 

44 Шафа офісна д/докум., закрита 1341,00 

45 Матеріали для ремонту 5783,70 Батьківський комітет 

46 Стіл письмовий однотумбовий 1650,00 Управління освіти ВКПМР 

47 Художня література 125,00 Полт. обл. мала академія наук учн. 

молоді 
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