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«Школа - це тонкий і чутливий

музичний інструмент, який творить

мелодію людської гармонії , що

впливає на думку кожного вихованця, 

але творить тоді, коли інструмент

добре настроєний».

В.Сухомлинський



Комунальний заклад “Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 

імені Панаса Мирного”у 2017-2018 
навчальному році здійснювала діяльність 

пов'язану з наданням повної загальної середньої 

освіти. Уся робота була спрямована на реалізацію 

головних завдань, визначених Законами “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”, 

“Положенням про  загальноосвітній навчально-

виховний заклад”, програми розвитку освіти у  

м.Полтаві Полтавської області



У 2017/2018 навчальному році

педагогічний колектив працював 

над єдиною навчальною проблемою:

“Створення інноваційного 

середовища

освітнього процесу 

через вдосконалення співпраці 

школи, родини та громади”



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ
Повна назва: Комунальний заклад “Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса 

Мирного Полтавської міської ради Полтавської області”

Поштова адреса: 36011, Україна,

Полтавська область,

м.Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 66
mail: school8.poltava@ukr.net

Сайт: http://school8poltava.ucoz.ru/ 

Кількість учнів: 264

Кількість класів: 12

Мова навчання: українська

Змінність навчання: 1

Кількість вчителів: 29



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 закладі налічується 20 навчальних приміщень, серед найкращих - кабінети історії та 

правознавства, української мови та літератури.

В тому числі:

- кабінет інформатики;

- кабінет фізики;

- кабінет хімії;

- кабінет біології;

- кабінет математики;

-кабінет музики;

- 3 навчальні майстерні;

- 5 кабінетів початкової школи.

А також в школі є:

- музей історії школи;

- актова зала, де проведений капітальний ремонт;

- спортивна зала;

- кабінет психолога;

- кабінет хореографії;

-бібліотека;

- медичний кабінет;

- 2 туалети, в яких проведено капітальний ремонт.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ



У 2017-2018  навчальному році в школі 

працюючих  зросло до  39 чоловік. 

З них:   29 вчителі і 10 чоловік 

обслуговуючого персоналу.

2-є перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною.

На сьогоднішній день наявна вакансія 

соціального педагога (0.5 ставки).

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Якісний склад вчителів за категоріями

станом на 01 вересня

Кількість 

педпрацівників

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

спеціаліст 6 9 8 12 12

спеціаліст ІІ 

категорії

2 4 4 3 4

спеціаліст І 

категорії

7 5 5 4 3

спеціаліст вищої 

категорії

9 11 10 9 10

Старший вчитель 1 1 2 - 2

Вчитель-методист 3 5 3 4 4

відмінник освіти 1 1 1 1 1



Навчальний 

рік

Всього

педаго-

гічних

праців-

ників

З них мають

Вищу 

освіту

% Вища 

освіта, 

рівень 

бакалавр

Здобуває 

вищу 

освіту,  

рівень 

спеціаліс

т

Середня 

спеціальна

2013 – 2014 24 24 100 - - -

2014 - 2015 29 27 93 2 2 -

2015-2016 27 27 100 - - -

2016-2017 28 25 90 3 3 -

2017-2018 29 27 93 - - 2

Освітній рівень педагогічних працівників



Якісний склад учителів за віком   

Кількість 

педпрацівників

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

До 30 років 5 4 8 9
5

31 – 40 років 10 12 8 6
10

41 – 50 років 7 10 8 10
10

51 – 55 років 1 1 0 0
1

Понад 55 років 1 2 3 3
3

Всього 24 29 27 28
29



Кількість 

педпрацівників

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

До 3 років 1 7 5 9 6

3 – 10 років 6 5 5 3 5

10 – 20 років 10 9 9 6 7

Понад 20 років 7 8 8 10 11

Всього 24 29 27 28 29

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем  



Навча

льний 

рік

Грамота 

та 

Подяка 

МОН 

України

Грамоти 

Департам

енту 

освіти

Грамота

Полтавсь

кої 

обласної 

ради

Грамота 

міського 

голови 

та 

міської 

ради

Грамоти 

управлінн

я освіти

2013-

2014
- - - - 4

2014 -

2015
1 9 - 1 7

2015 -

2016
- 1 - - 5

2016-

2017
- - - 1 14

2017-

2018
1 2 1 1 4

Наявність педагогічних працівників

з почесними педагогічними званнями та

нагородами



У 2017-2018  НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ  

АТЕСТОВАНО  1 ПЕДАГОГА

№ ПІП Спеціальність Освіта, 

рік 

закін-

чення

ВУЗу

Фах за 

освітою

Рік 

прохо

джен-

ня 

курсів

Рік та 

результати 

поперед-

ньої

атестації

Резуль-

тати 

атестації

1 Безкоровайна

Олена 

Вікторівна

Учитель 

початкових 

класів, 

вихователь 

ГПД

Вища, 

ПДПУ 

2007

Початко-

ве

навчан-

ня. 

Дошкіль-

не 

вихован-

ня

2017, 

2018

2013,

Спеціаліст 

першої 

кваліфікаці

йної 

категорії

відповід

ність



Виконання Порядку ведення

обліку дітей шкільного віку та учнів

На початок 2017-2018  навчального року у  

школі навчалося 267 учнів, на протязі

навчального року вибуло – 11 учнів, прибуло

– 8 учнів. Укомплектовано 12 класів із

середньою наповнюваністю 23 учнів. У    

перший клас зараховано 31 учень, усього

учнів 1-4 класів – 112, працює 1 ГПД.  У  5-9 

класах – 140 учнів, 11 класі – 15 учнів.

На 2018-2019 навч. рік станом на 31 

травня у  1  клас поступило 27 заяв.



У 2017 /2018 н.р. з 21 учнів 9 класу свідоцтво

з відзнакою отримали - 4 учнів. 

У  2018/2019 н.р. у 10 класі навчається 13 

учнів, вступило до ПТУ – 3 і 5 - навчається в 

технікумах.

Серед  15 випускників 11 класу атестат з 

відзнакою отримали – 0 учнів. У вищих 

навчальних закладах навчається - 9, на 

бюджетній основі - 1, на контрактній – 3. У 

технікумах навчається - 2, у ПТУ -3.
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У вересні 2017р. та січні-лютому 2018 р. проведено 

громадський огляд умов проживання, виховання 

категорійних дітей. За підсумками в 2017/2018 

навчальному році складено соціальний паспорт школи, 

який нараховує:

- дітей під опікою – 7;

- дітей-інвалідів -4;

- дітей-чорнобильців -3;

- багатодітних сімей – 14 , в них дітей – 21 особа;

- малозабезпечених сімей – 5; в них дітей – 7 особи;

- учнів, схильних до правопорушень – 0 особи;

- неблагополучних сімей - 3,  в них дітей  - 3;

- сімей які знаходяться у складних життєвих обставинах - 7, 

в них дітей – 8.

На учнів, з неблагополучних сімей, заведено картки 

обліку, журнали спостережень. Одну дитину поміщено до 

притулку «Любисток».



Роботу з обдарованими дітьми 

реалізуюємо, опираючись на слова 

В.Липинського: «Успішний учень 

сьогодні – це успішний, 

прогресивний громадянин завтра, 

готовий стати до розбудови 

своєї країни, здатний 

перетворити її на успішну та 

процвітаючу державу».
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Результативність роботи з обдарованими учнями у 

2017-2018 н.р. 

Участь у предметних олімпіадах

Предмет Учень, клас Результати 

участі

Учитель

Історія

Правознавс

тво

Радкивич Богдан, 9 

клас

1 місце ІІ етап, 

2 місце ІІІ етап

Рева Ірина

Анатоліївна

Фесенко Діана, 8 клас

Хохуля Аліна, 9 клас

2 місце ІІ етап

3 місце ІІ етап

Рева Ірина

Анатоліївна
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Результати роботи з обдарованими. 

Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН.



Для організації позаурочної роботи з

учнями в школі протягом навчального

року працювало 7 гуртків

1) Головльова Наталія Василівна гурток «Журавка» 

2) Оріховська Людмила Анатоліївна гурток «Дивосвіт» 

3) Оріховська Людмила Анатоліївна гурток «Феєрверк фантазій»

4) Наконечна Оксана Борисівна екологічна агітбригада «Барвінок»

5) Пархоменко Людмила Вікторівна «Рідними стежками»

6) Журавель Віктор Іванович гурток з греко-римської боротьби 

«Авангард»

7) Сумська міська федерація Карате-до Вадо-кай
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Результати ДПА учнів 4 класу

Навчальни

й предмет

Загальна

кількість

учнів

класу

Кількість

учнів, які

складали

ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Початко

вий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

Українська

мова

(письмо)

27 27 0 11 14 2

Математика 27 27 0 11 11 5
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Результати ДПА учнів 9 класу

Навчальни

й предмет

Загальна

кількіст

ь учнів

класу

Кількість

учнів, які

складали

ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

Українська

мова

(письмо)

21 21 0 8 8 5

Англійська

мова

21 21 1 5 8 7

Математика 21 21 1 9 6 5
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Результати ДПА у формі ЗНО  учнів 11 класу
Навчальни

й предмет

Загальна

кількість

учнів класу

Кількість

учнів, які

складали

ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

Українська

мова

14 14 2 10 2 0

Історія

України

14 13 0 8 5 0

Англійська

мова

14 2 1 1 0 0

Географія 14 4 0 4 0 0

Біологія 14 6 1 4 1 0

Математика 14 3 0 2 1 0



Маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна

інформація для учасників освітнього процесу та новинки

школи, школа має дві елекронні адреси, з учнями частина

вчителів та класних керівників співпрацює через соціальні

мережі Фейсбук,  Вайбер.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, 

заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб

навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб

зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання

знань, протягом навчального року проводилась активна

робота з організації участі школярів в різноманітних

інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховний процес



МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основна методична робота здійснювалася через роботу: 
•педагогічної та методичної ради школи;

•шкільних методичних об’єднань;

•колективних  форм  методичної роботи;

У школі працювали шість методичних об’єднань:

❖класних керівників - керівник Тутак І.М.

❖початкових класів - керівник Ктіторова О.В.;

❖природничих дисциплін -керівник Наконечна О.Б.;

❖ гуманітарних дисциплін -керівник Якименко Ю.Д.;

❖фізико-математичних дисциплін – керівник Іващенко В.В.;

❖художньо-еститичних та спортивних дисциплін – керівник Оріховська Л.А.

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які

відповідали науково-методичній проблемі школи та ММК. Особлива увага

приділялася організації предметних тижнів, під час яких проводилися не

тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних

предметних заходів.
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Науково-методична робота 

-презентація досвіду для слухачів курсів ПОІППО (Рева І.А.);

- участь у відбірковому етапі конкурсу “Учитель року”(Якименко 

Ю.Д.);

- семінар для координаторів науково-дослідницьких робіт;

- навчання на очних, дистанційних онлайн курсах, платформах 

Edera, Prometheus,

- проходження вебінарів, участь у конференціях , семінарах;

-друк розробок у збірках та на освітніх Інтернет-сайтах (Тутак

І.М., Наконечна О.Б., Якименко Ю.Д.,  Рева І.А.);

-Участь у регіональних (не)конференцій міні Ed-Camp Poltava на 

базі ЗЗСО №37 на базі ПНПУ (Козіна І.О., Тутак І.М., Іващенко

В.В., Наконечна О.Б., Крохмаль В.О.);

-участь у  роботі журі та оргкомітетів міських та обласних 

конкурсів (Рева І.А., Наконечна О.Б., Якименко Ю.Д., Іващенко

В.В., Козіна І.О.)





На основі ухваленого рішення педагогічної

ради (29.08.2017, протокол № 14), з метою

ефективного вирішення завдань плану роботи

школи, навчальні екскурсії в 1- 4 класах та

навчальні екскурсії і навчальна практика у 5-8-х

класах у цьому навчальному році

організувувались протягом навчального 2017-2018

н. року.



СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ. ВИХОВНА РОБОТА.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система

складається із діяльності дорослих (адміністративно-

педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із

діяльності учнів.
У 2017-2018 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

Тутак І.М., заступником директора з НВР, затверджені педрадою були розміщені

на спеціальних стендах для загального ознайомлення. Ці плани охопили всі

напрямки виховання: ціннісне ставлення до себе, ціннісне ставлення 

особистостості до суспільства і держави, ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей; ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне 

ставлення до мистецтва та включають у себе календарні, традиційні шкільні

свята, заходи, конкурси. Виховну роботу з педагогами сконцентровано на

вирішенні важливих питань: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів

з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями

формування в учнів кращих якостей національно-патріотичного характеру, 

виховання громадянина України.



Протягом 2017-2018н.р. учні брали участь у міських заходах:

Конкурсі-захисті проектів національно-патріотичного напрямку «Ми 

віримо в гарне майбутнє» (І місце міський та обласний етапи);

Спартакіаді школярів («Шкіряний мяч», спортивні естафети, гра «Сокіл», 

змагання з баскетболу дівчата та хлопці); 

Параді вишиванок та ярмарці творчих робіт,

Краєзнавчій конференції «Пізнання історичної минувшини в іменах –

підгрунтя нації»,

Фестиваль-конкурс «Світ професій» (ІІІ місце),

Творче тріо (ІІІ місце),

Краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина - Україна» (ІІ місце),

Фестивалі дитячої творчості «Світ дитячих захоплень»: хор хлопців (V, 

керівник Торяник Н.К.), інструментальний жанр (ансамбль 

бандуристів «Веселка» посів ІІІ місце, керівник Головльова Н.В.),

Конкур-огляд екологічних агітбригад,

Екологічна експедиція «Юний дослідник» (учні 4 класу);

У світі птахів (учні 7 класу),

Спортивному святі «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (сім’я Недайборщ

Романа учня 4 класу).

Конкурсі «Волонтер-2017» (ІІІ місце),

Конкурсі з правовиховної роботи (І місце).



Виховання  школярів здійснюється у процесі навчально-

пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення 

ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення 

належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на 

уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях, заняттях 

за інтересами , гурткових заняттях. У школі організовано 

діяльність учнівського самоврядування Творче об'єднання 

“Відродження”, Країна “Барвінкова”, яке очолювала педагог-

організатор Педько К.М.
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Конкурс-захист проектів учнівського самоврядування 

національно-патріотичного напрямку «Ми віримо в гарне 

майбутнє» 

(І місце міський та обласний етапи)
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Військово-патріотична гра «Сокіл»
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Конкурс “Дивосвіт”
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СВІТ ПРОФЕСІЙ ІІІ МІСЦЕ МІСЬКИЙ ЕТАП
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Парад вишиванок та ярмарка творчих робіт
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ТВОРЧЕ ТРІО ІІІ МІСЦЕ МІСЬКИЙ ЕТАП
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Фестивалі дитячої творчості «Світ дитячих захоплень»: хор 

хлопців (V, керівник Торяник Н.К.), інструментальний жанр 

(ансамбль бандуристів «Веселка» посів ІІІ місце, керівник 

Головльова Н.В.)
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Великодня писанка
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Осінні барви Полтави

на базі педагогічного університету ім. В.Короленка
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Конкурс-оляд екологічних агітбригад
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Спортивна гра «Мама, тато, я – портивна сімя»



43

Волонтерська діяльність
Конкурс «Волонтер року-2017»

Дипломати «Кращий волонтерський загін у сфері робот із 

сімями та дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах»

Допомога дітям, які перебувають у Полтавському обласному 

протитуберкульозному диспансері

Осінній ярмарок (кошти передані на лікування 

учня 5А класу Дудника Дмитра)

Збір круп для тварин.
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Туристсько-краєзнавчі та екологічні експедиції
Краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина - Україна» (ІІ 

місце);

Зелений паросток майбутнього (ІІІ місце)

Парки-легені міст  і сіл України (ІІ місце)

Юний дослідник

«Збережимо ялинку»

Учитель географії Пархоменко Л.В. разом із 

шкільним волонтерським загоном «Турбота» 

прийняли участь у всеукраїнському проекті 

«Батарейки здавайтесь», акції по збору пластикових 

кришок та пляшок.
Із метою профілактики 

правопорушень, запобігання 

злочинності, бездоглядності 

затверджено відповідні плани заходів. 

Заклад взяв участь у міському  огляді-

конкурсі на кращу організацію правової 

освіти і виховання та посів І місце.
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У школі діє дитяче самоврядування ТО 

«Відродження». У 2017-2018 н.р. головою дитячого 

самоврядування є учень 9 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.).

Педагогом-організатором Педько К.М. проведено 

романтичне шоу до Дня закоханих, Свято  «Посвята в 

барвінчата» для учнів 1 класу, День працівників 

освіти, свято до 8 Березня, Новорічні свята, свято 

Першого та Останнього дзвоника, Випускні вечори.
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Оздоровлення

Діти-сироти - , діти, позбавлені батьківського 

піклування – 1

Діти з малозабезпечених родин – 2

Діти з багатодітних родин – 5

Діти, посраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС –

Складні життєві оставини – 7

Переселенці – 1

Відмінники та талановиті – 3

Діти, учасників бойових дій - 1

За повну вартість - 7



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 школи. 

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного

інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони

праці для вчителів.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У 

квітні місяці на високому рівні, проводилась тренування евакуації під час

проведення Дня цивільного захисту.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів.
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Стан травматизму

Учасники

навчально-виховного

процесу

№ 

рядк

а

Кількість

учасників

навчально-

виховного

процесу -

усього, осіб

Кількість нещасних випадків, оформлених               актами 

Н-Н

усього групових із смертельним 

наслідком

А Б 1 2 3 4

Вихованці 01 - - - -

Учні 02 267 6 - -

Студенти 03 - - - -

Слухачі 04 - - - -

Стажисти 05 - - -- -

Клінічні ординатори 06 - - - -

Аспіранти 07 - - - -

Докторанти 08 - - - -
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Вид діяльності під час навчально-виховного процесу № 

рядка

Кількість потерпілих, осіб

усього у тому числі від нещасних

випадків із смертельним

наслідком

А Б 1 2

Усього, 01 6 -

у тому числі під час:

• навчальних занять (уроків, лекцій, лабораторних, 

практичних робіт тощо);

01.1 - -

• занять з фізкультури, рухливих ігор; 01.2 2 -

• виробничої практики; 01.3 - -

• уроків професійного і трудового навчання 

(професійної орієнтації);

01.4 - -

• перебування (праці) у літніх студентських таборах, 

трудових об'єднаннях тощо;

01.5 - -

• сільгоспробіт; 01.6 - -

• спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань 

тощо);

01.7 1 -

• екскурсій, походів, експедицій, прогулянок; 01.8 - -

• перерв; 01.9 3 -

• інших видів діяльності (роботи із 

самообслуговування, прибирання території тощо)

01.10 - -

____________________________________ 

(місце підпису керівника (власника) та/або 

осіб, 

відповідальних за заповнення форми 

звітності)

____С.П.Богодиста________ 

(П.І.Б.)

Телефон: _____60-88-13_______ факс: _______________ електронна пошта: 

_school8.poltava@ukrl.net____________



Харчування учнів закладу

Адміністрація закладу та члени бракеражної комісії

здійснюють систематичний контроль за організацією

харчування у закладі, що включає перевірку санітарного стану 

харчоблоку, оцінювання якості продуктів харчування та 

продовольчої сировини відповідно до вимог чинного 

законодавства, дотримання технології приготування страв

згідно технологічних карток, видачу готових страв учням, 

згідно меню-розкладки, дотримання правил особистої гігієни

персоналом, перевірку наявності гнійничкових захворювань і 

гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку. 

Меню-розклад складається завідуючою виробництвом

Хоменко Н.М. на кожний наступний день відповідно до 

наявності продуктів харчування, з урахуванням примірного

двотижневого меню, перевіряється лікарем та затверджується

директором закладу. 



Харчування різноманітне: діти отримують рибу, мясо, овочі, сир

твердий, ковбасні вироби, крупи, хлібобулочні вироби власного

виробництва. Постачання продовольчих товарів здійснює оператор

ринку харчових продуктів ТОВ «Половки» у відповідності до

проведених тендерних процедур та заключених договорів.

Працівники їдальні дотримуються санітарно-гігієнічних норм,

вчасно оформляють медичні книжки, забезпечені спецодягом.

Дотримуються умов зберігання чистого посуду (стелажі для чистої

посуди). Харчоблок закладу забезпечений миючими та

дезінфікуючими засобами. Моніторинг технологічного обладнання

(холодильного, механічного, теплового), столового і кухонного

інвентарю, посуду виявив робочий стан обладнання та задовільний

стан інвентарю. Велика увага приділяється і профілактичній роботі

щодо попередження гострих кишкових інфекцій. Класними

керівниками та адміністрацією закладу ведеться систематична

роз&apos;яснювальна робота серед батьків щодо необхідності

організації правильного харчування дітей різного віку вдома та

отримання гарячих обідів учнями. Регулярно здійснюється гігієнічне

виховання, формування у дітей стереотипу здорового способу

життя.



Одноразовим гарячим харчуванням (сніданок) вартістю 9,98 

грн. на одного учня у день за рахунок коштів державного та 

міського бюджетів охоплено 14 учня 1-11 класів:

- 6 учнів 1-11 класів як дітей-сиріт та дітей, які позбавлені

батьківського піклування;

- 8 учнів 1-4 класів як дітей з малозабезпечених сімей, які

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

(згідно з наданими довідками).

Гарячим харчуванням за кошти батьків охоплено 50 учнів 1-

4 класів, 1 учень 5-11 класів та 12 вихованців ГПД.



13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

Фінансова звітність за 2017-2018 роки

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на 

основі його кошторису, який формується за рахунок коштів бюджету.

Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти з місцевого бюджету;

- кошти фізичних осіб;

- благодійна допомога від батьків та фізичних осіб.

Школа має право на придбання необхідного обладнання та інші матеріальні 

ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, 

організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень 

заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

Порядок бухгалтерського обліку у школі визначається законодавством та 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та управлінням 

освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, яким 

підпорядкований навчальний заклад. 

Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства 

та Статуту  школи.



Оператори газової котельні спільно з робітником по ремонту Пінчуком С.Г. та

сторожами завжди тримають у належному рівні приміщення котельні.  Як

бачимо, що школа поповнилась працьовитими новими кадрами, якими я 

задоволена.

Старається завжди організувати роботу на належному рівні завгосп

Пипко О.П.., яка є помічником для адміністрації школи і організатором для

технічного персоналу.

У школі створені умови для роботи і навчання, навчальні кабінети

відповідають сучасним вимогам. У цьому році було проведено капітальний

ремонт деяких кабінетів.

Класні приміщення 1-го класу, 2-го, 4-го, 6А-го та класів оснащені новими

магнітними дошками, а 2А-го, 7-го та 6А-го – новими меблями.


