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ЗВІТ
директора КЗ КОР «Васильківської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів»
за 2018/2019 навчальний рік
№ 221, власним Статутом та була спрямована на
виконання державної програми «Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,
Концепції

«Нова

українська

школа»,

Концепції

національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
Указу Президента України від 12 січня 2015 року «Про
Стратегію

сталого

розвитку

«Україна

–

2020»,

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня
2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року», Постанов Уряду України, нормативноінструктивних документів Міністерства освіти і науки
України.
Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль за
освітньою, фінансово-господарською та іншою діяльністю закладу освіти,
створювалися умови для виконанням освітньої програми, навчального плану,
річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2020 року.
Основні завдання моєї діяльності, як керівника, у 2018/2019
навчальному році:
 організація діяльності спеціальної школи-інтернату;
 вирішення

питання

фінансово-господарської

діяльності

спеціальної школи-інтернату;
 забезпечення організації освітнього процесу та здійснення
контролю за виконанням освітньої програми;
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 забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення
якості освіти;
 адаптація змісту і методів навчання до пізнавальних можливостей
учнів; здійснення системи корекційних заходів, спрямованих на опанування
учнями навчального матеріалу;
 вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до вимог
освітньої реформи «Нової української школи», запитів батьків і здобувачів
освіти;
 забезпечення навчального закладу кваліфікованими
педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
 забезпечення створення у спеціальній школі-інтернаті безпечного
освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 проведення заходів щодо зміцнення та модернізації матеріальнотехнічної бази навчального закладу;
 залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу
та їх раціональне використання;
 забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення
здоров’я учнів та педагогічних працівників;
 забезпечення

організації

харчування

та

медичного

обслуговування учнів і педагогічних працівників;
 дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки
життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
 моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних
працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;
 залучення
навчального

закладу

педагогічної
до

громадськими організаціями.

управління

та

батьківської

його

діяльністю;

громадськості
співпраця

з
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Освітній процес у спеціальній школі-інтернаті спрямовується на
розвиток особистості учня (вихованця) шляхом формування та застосування
його

компетентностей

та

має

корекційну

спрямованість.

Шляхом

індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує
корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток
здібностей та подальшу соціалізацію. Заклад забезпечує реалізацію права
дітей з тяжкими порушеннями мовлення на здобуття базової загальної
середньої освіти і має два ступені навчання: початкову школу (1-4 класи) і
основну школу (5-10 класи). Всього у 2018/2019 навчальному році за
мережею навчалося 114 учнів. В 2018/2019 навчальному році до закладу
прибуло 11 дітей, вибуло – 12 учнів. Здобули базову середню освіту і
випустились зі школи 8 учнів 10 класу.
В червні із закладу вибуло ще 3 дитини і на 13.06.2019 року в школіінтернаті нараховується 102 учні.
У спеціальній школі особлива увага приділяється корекційнорозвитковій роботі, спрямованій на корекцію порушень мовленнєвої системи
та ускладнень, які їх супроводжують (порушення усного та писемного
мовлення, вторинна затримка психічного розвитку, розлади емоційновольової сфери тощо).
Корекційно-розвиткова робота в закладі проводиться відповідно
освітній програмі, навчального плану школи та на підставі результатів
обстеження мовлення, інтелектуального розвитку та психоемоційної сфери
кожної дитини. З цією метою інваріантна складова робочого навчального
плану передбачає проведення корекційно-розвиткових занять, а саме корекції
розвитку та мовлення дитини, занять з логоритміки, ритміки та лікувальної
фізкультури. Крім того, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з
35 учнями проводилась практичним психологом, з 12 – соціальним
педагогом.
На початку навчального року логопедами було обстежено та складено
діагностичні карти учнів, проведено комплектацію груп для корекційної
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роботи згідно мовленнєвих порушень, складено плани корекційної роботи з
групами учнів та індивідуальної роботи з окремими дітьми. Зміни у мовленні
учнів за результатами роботи логопедів фіксуються в зошитах логопедичного
супроводу. На кожну дитину оформлені мовленнєві картки.
За підсумками 2018/201 навчального року 114 учнів перших – 9-х
класів переведені до наступного класу, 8 учнів 10 класу випущено зі школи.
Оцінювання здійснювалося у 3-10-х класах. Результати навчальних
досягнень учнів за 2018/2019 навчальний рік виявилися такими:
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3-4

К-сть учнів

Класи

класів

К-ть

Школа І ступеню

28

Рівень досягнень
високий Достатній

-

10 учнів

середній

початковий

14 учнів

4 учні

Якість

Якість

знань

знань

2018/2019

2017/2018

н.р.

н.р.

36%

25%

Якість

Якість

знань

знань

2018/2019

2017/2018

н.р.

н.р.

35%

30%
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5-10

К-сть учнів

Класи

Класів

К-ть

Школа ІІ ступеню

55

Рівень досягнень
високий достатній

-

19 учнів

середній

Початковий

34 учні

2 учні

Основний напрямок діяльності закладу – розвиток мовлення учнів
на основі індивідуалізації та диференціації освітнього процесу. Перед
педагогічним колективом поставлені важливі завдання, а саме:
Головними завданнями спеціальної школи-інтернату є:
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1) забезпечення права дітей з тяжкими порушеннями мовлення на
здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх
психофізичного розвитку;
2)

забезпечення

в

освітньому

процесі

системного

психолого-

педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей
психофізичного розвитку учнів (вихованців);
3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого

та

критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної
підготовки та соціалізації;
4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та
загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та
здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
5) сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);
6)

сприяння

набуттю

ключових

компетентностей

учнями

(вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій
батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою
забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.
У 2018/2019 навчальному році штатними працівниками школа була
забезпечена на 100 %. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу
кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. У
закладі працювало 38 штатних педагогічних працівників, у тому числі :
директор, 2 заступники директора з навчальної та виховної роботи, 1
соціальний педагог, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1
бібліотекар. Навчально-виховний процес здійснюють 38 педагоги, з них 35
(95 %) педагогічних працівників мають вищу освіту, 1 вихователь – неповну
вищу, 1 вихователь – середню спеціальну. 18 педагогів мають спеціальну
корекційну освіту.
Розподіл кваліфікаційних категорій та педагогічних звань наступний:
•

Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 25 осіб.

•

Кваліфікацію «Спеціаліст першої категорії» мають 4 осіб.
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•

Кваліфікацію «Спеціаліст другої категорії» мають 4 особи.

•

Кваліфікацію «Спеціаліст» мають 2 осіб.

•

Звання «Вчитель-методист» мають 2 особи.

•

Звання «Старший вчитель» мають 3 особи.

•

Відмінників освіти України – 5 осіб.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», державної програми «Національна стратегія розвитку України на
2012-2021 роки», плану роботи школи, наказу по КЗ КОР «Васильківська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» «Про організацію
методичної роботи в школі-інтернаті» навчальним закладом проводилася
методична

робота

підвищення
компетентності

з

метою

професійної
та

методичної

майстерності педагогічних кадрів.
Методичну роботу було спрямовано
на

забезпечення

якісної

освіти

шляхом формування інноваційної
культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, у
формуванні національно свідомої, життєво компетентної особистості.
Здійснювався пошук шляхів підходу до організації методичної роботи як до
цілісної системи підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного
рівня,

психолого-педагогічної

підготовки,

професійної

майстерності

педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і до самоосвіти.
Особлива увага у 2018/2019 н.р. приділялася впровадженню нового
Державного стандарту загальної середньої освіти, організації освітнього
процесу за оновленими навчальними програмами для початкових класів та 59-х класів.
У 2018/2019 навчальному році діяльність адміністрації та педагогічного
колективу була спрямована на сприяння реалізації концептуальних засад
реформування середньої освіти згідно Концепції «Нова українська школа»,
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передбачивши

конкретні

шляхи

Концепції:

вивчена

документація,

проведений

програми,

складене

реалізації

нормативно-правова
вибір

відповідно

навчальної
календарно-

тематичне планування, отримані нові підручники
для учнів 1 класу, створення сучасного освітнього
середовища

для

учнів

насамперед

перших

початкових
класів;

класів,

забезпечення

діяльнісного підходу навчання учнів 1-х класів
відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України; планування
та здійснення професійної підготовки учителів, методичної та організаційної
допомоги педагогічним працівникам з питань реформування освітньої галузі;
організація роботи методичного консульт-пункту «Нова українська школа –
вчимо по-новому», впровадження інтерактивних форм методичної роботи з
вчителями (практикувати проведення тренінгів, участь в он-лайн семінарах,
вебінарах тощо) із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
реалізація

стимулюючої

функції

атестації

педагогічних

працівників;

коригування нормативно-правової бази школи.
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада школи.
Методична рада у складі адміністрації та керівників методичних об’єднань
забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи. На
засіданнях ради були розглянуті питання про зміст інструкційно-методичних
рекомендацій МОН України про викладання навчальних предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 н. р. та інших методичних
рекомендацій щодо організації та методичного забезпечення навчальновиховного процесу у 2018/2019 н. р., розглянуто питання про адаптацію учнів
першого класу до навчання в школі та адаптацію учнів 5 класу до навчання в
школі ІІ ступеню, про оснащення навчальних кабінетів необхідними
роздатковими
компетентнісного,

дидактичними

матеріалами,

особистісно

орієнтованого

про
підходів

впровадження
на

уроках
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літературного читання у 2-4 класах, про вивчення стану запровадження в
практичну роботу вчителів проблемної теми закладу, про реформування
початкової

освіти

відповідно

концепції

«Нової

української

школи»

(«Підвищення професійної майстерності вчителя – крок до оновлення
педагогічного процесу»), про аналіз перевірки формування навички читання
учнів 3-7 класів.
З метою координації методичної роботи проводились інструктивнометодичні наради та консультації з керівниками шкільних методичних
об’єднань,

різними

категоріями

педагогів;

підготовлені

методичні

рекомендації з окремих питань. Вироблені методичні рекомендації щодо
впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів на
уроках літературного читання у 2-4 класах. Сплановано роботи методичних
служб школи на 2018/2019 н.р.
Протягом навчального року педагогічний колектив ефективно працює
над упровадженням державних стандартів освіти, інноваційних методик
навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, диференціації та
індивідуалізації освітнього процесу, а також інформаційно-комп’ютерних та
інтерактивних технологій. Педагогами
опрацьовано

велику

науково-методичної
питань

шкільних

з

педагогічних

постійно

консультаційна

роботи

літератури

сучасних

технологій,

кількість

робота

методичних

проводиться
в

межах

об’єднань,

консультпункту

«Нова

українська школа – вчимо по-новому».
Було проведено низку заходів до
відзначення
народження

100-річчя
В.О.

від

дня

Сухомлинського,
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зокрема педагогічні читання «В.О. Сухомлинський: діалог із сучаснітстю» та
Уроки мислення під відкритим небом в 1-4 класах.
Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня
фахової майстерності. У 2018/2019 навчальному році курси підвищення
кваліфікації при КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних кадрів» пройшли 7 педагогів. Також 2 вчителі
початкових класів, 2 вихователі, соціальний педагог пройшли онлайн-курси з
різни проблем та отримали відповідні сертифікати.
Розвитку управлінської компетентності сприяло проходження курсів
підвищення

кваліфікації

заступника директора

з навчальної

роботи

Ліпінської Т.В. Підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників відбувалося під час роботи в шкільних методичних об’єднаннях
та комісіях, школі передового педагогічного досвіду, школі молодого
вчителя, на майстер-класах.
8 педагогів успішно пройшли чергову атестацію: підтверджена
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» вчителя фізики
Сидоренка С.Г., вчителя історії та правознавства, психолога Замуруєвої В.О.,
вчителя початкових класів Вернигори Г.Я., підтверджена кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання
«старший

вчитель»

кваліфікаційну

учителю

категорію

географії

«спеціаліст

Ліпінській Т.В.
вищої

категорії»

Встановлено
вихователям

Харитоновій О.А. та Сидоренко С.Г. Встановлено кваліфікаційну категорію
«спеціаліст

першої

категорії»

педагогу-організатору,

вихователю

Полторацькій О.М. Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої
категорії»

вчителю

української

мови

та

літератури,

вихователю

Пудовкіній Н.В. та вихователю Гольонко С.І.
Упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів, які
підлягали

атестації:

вивчалася

документація,

адміністрацією

школи

відвідувалися уроки, виховні заняття, здійснювався аналіз їх участі у роботі
шкільних методичних об’єднань та інших комісій, проводився моніторинг
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успішності учнів, анкетування. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним
досвідом роботи в межах роботи шкільних методоб’єднань, відкритих уроків
та виховних заходів, створили власні портфоліо та виступали з творчими
звітами на засіданні педагогічної ради. У шкільному методичному кабінеті
підготовлена виставка методичних розробок педагогів школи: «Контрольнооціночна діяльність вчителя на уроках фізики, як спосіб стимулювання
пізнавальної

активності

учнів»

(вчителя

фізики

Сидоренка

С.Г.),

«Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках
географії» (учителя географії Ліпінської Т.В.), «Виховання в учнів інтересу
до вивчення історії та правознавства» (учителя історії та правознавства
Замуруєвої

В.О.),

«Формування

читацької

компетентності

молодших

школярів» (вчителя початкових класів Вернигори Г.Я.), «Розвиток мовної
компетентності учнів на уроках української мови та в позаурочній роботі»
(вчителя української мови, вихователя Пудовкіної Н.В.), «Формування
бережливого

ставлення

Сидоренка С.Г.),

до

«Організація

природи

у

вихованців»

національно-патріотичного

(вихователя
виховання

в

умовах спеціальної школи-інтернату» (вихователя Харитонової О.А.).
«Формування екологічної свідомості у дітей молодшого шкільного віку»
(вихователя Гольонко С.І.).
В 2018/2019 н.р. успішно працювала атестаційна комісія, провівши всі
етапи атестації педагогічних працівників: вивчення системи та досвіду
роботи
рівня

педагогів,

вивчення

навчальних

досягнень

учнів із предмета, методичної,
позакласної роботи.
На

високому

методичному рівні проведено
відкриті

уроки

вчителів

початкової та основної школи:
урок з правознавства в 9 класі

«Громадянином України бути почесно!»
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(вчитель Замуруєва В.О.), відкритий урок із української мови в 6 класі на
тему «Іменник як частина
мови:

загальне

значення,

морфологічні

ознаки,

синтаксична роль» (вчитель
Пудовкіна Н.В.). Відкритий
урок

з

літературного

читання у 2 класі на тему «І
знов

засипле

Поезія

Ліни

все

зима.

Костенко

«Пряля» провела вчитель
вищої категорії Вернигора
Г.Я.

Бінарний

урок

з

географії та фізики у 10
класі

за

темою

«Електроенергетика
України» провели учителі
вищої категорії Ліпінська
Т.В.

та

Сидоренко

Інтегрований

урок

математики

Інтегровані

з
та

природознавства
вчитель

С.Г.

провела

Мельник

І.В.

уроки

були

підготовлені відповідно до
вимог

сьогодення

реформування освіти.

та
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На
було

протязі

року

проведено

ряд

відкритих виховних занять:
«Ми різні, але ми рівні» з
учнями

4

класу–

Гольонко С.І.,

«Сила,

честь, відвага», присвячене
Дню

збройних

України,

з

сил

учнями

6-х

класів – Харитонова О.А.
З метою підвищення
фахової

майстерності

логопедів в школі працює
логопедичний

семінар-

практикум,

керівник

Пасіка

Р.А.

Робота

семінару-практикуму
спланована та затверджена
директором. Під час підготовки до семінарів логопеди школи поновлюють
свої знання з теорії логопедії та ознайомлюються з новинками дефектології,
систематично опрацьовуючи матеріали, розміщені в журналах «Дефектолог»,
«Дефектологія» та «Логопед» та проводячи огляди матеріалів електронних
логопедичних ресурсів. В
2018 році були проведені
семінари-практикуми
тему:

«Метод

моделювання

на

наочного
–

основа

успішної корекції мовлення
дітей-логопатів».
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«Корекційна робота з дітьми із сенсо-моторною алалією». На логопедичних
семінарах було розглянуто також питання подолання графічних та оптикопросторових помилок у молодших школярів із дисграфією. До Дня логопеда
в закладі пройшов логопедичний воркшоп на тему «Використання ігор в
корекційній роботі з подолання порушень писемного та усного мовлення».
Крім теоретичних положень на семінарі проводяться майстер-класи
логопедів, на яких проходить
обмін

досвідом

роботи,

демонструються
специфіки

особливості

роботи

виправленням

над

звуковимови,

розвитку усного і писемного
мовлення. Відкрите заняття з
корекції мовлення в 1-А класі
на тему «Диференціація звуків
провела

[c]-[ш]»

вчитель-

логопед вищої кваліфікаційної
категорії

Єрофеєва

О.Є.

Відкрите заняття з розвитку
зв’язного мовлення у 6-А класі
на

тему

провела
категорії
березні

«Диво

калинове»

вчитель-логопед
Бикова
відкрите

І

Н.М.

У

заняття

з

корекції мовлення у 5 класі
провела
Пасіка

вчитель-логопед
Р.А.

на

тему:

«Автоматизація «р». Вправи на
словозміну та словотворення».
Лексична тема – «Транспорт». Заняття проводилось у формі гри-подорожі до
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палацу чарівника, у якого зберігалась літера «р». Також з метою моніторингу
стану усного мовлення учнів у квітні були проведені щорічні звіти мовлення
школярів 2-9 класів.
Вчителі-логопеди
планують та проводять
заняття

з

корекції

мовлення

за

корекційними
програмами для дітей з
тяжкими

порушеннями

мовлення складеними за
їх участю спільно із
співробітниками
лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПНУ. Заняття з
логоритміки проводились за створеною Куравською Л.С., директором
спеціальної школи, корекційно-розвивальною програмою «Логоритміка» для
учнів 1-4 класів, затвердженою науково-методичною радою КВНЗ КОР
«Академія неперервної освіти».
Педагогічний колектив спеціальної
школи

тісно

співпрацює

з

відділом

логопедії Інституту спеціальної педагогіки
та психології ім. М.Ярмаченка НАПН
України.

Заступник

директора

з

навчальної роботи Ліпінська Т.В. була
одним із спікерів науково-методичного
семінару

«Організація

освітньо-

розвивального середовища для дітей з
тяжкими порушеннями мовлення в умовах
нової української школи», організований
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відділом логопедії та Лисогірською загальноосвітньою спеціальною школоюінтернатом Первомайського районі Миколаївської області.
Логопеди спеціальної школи (Бикова Н.М. та Хоміцька Т.І.) також
стали

учасниками

ІІІ

Міжнародної

науково-практичної

конференції

«Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних
порушень», яка відбулася на базі кафедри психокорекційної педагогіки НПУ
ім. Драгоманова за участі ГО «Справа Кольпінга в Україні» (Німеччина), про
що отримали сертифікат.
Аналізуючи методичну роботу закладу, доцільно відзначити роботу
шкільних методичних об’єднань. Плідно працювали методичні об’єднання
учителів та вихователів
початкових

класів

керівник

Григоренко

О.С.,

5-10

класів

–
–

керівник Гордовська С.І.
На

засіданнях

МО

розглядалися

питання

теоретичного

і

практичного

змісту.

Методичні об’єднання вчителів та вихователів спрямовують роботу на
розвиток пізнавальних інтересів учнів, залучають школярів до участі у
творчих конкурсах, предметних тижнях та загальношкільних заходах.
Щоб
інтерес
навчальних

посилити
учнів

до

предметів,

поглибити прагнення до
пізнання і саморозвитку, у
школі
проводяться

систематично
предметні
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тижні: Тиждень початкової школи на тему: «Осінь в гості завітала» (керівник
МО Григоренко О.С.), Тиждень природничих наук під назвою «Природа.
Людина. Здоров’я» (вчитель біології та хімії Бугай Г.М.). Тиждень
української мови та літератури, з нагоди відзначення Дня української
писемності та мови, в ході якого відбулось ряд заходів: тематичні виховні
години, вікторини на кращого знавця української мови, перегляд презентації
про становлення української мови, бібліотечні уроки для учнів молодших
класів,

книжкова

виставка,

випуск

шкільної

стінгазети,

загальношкільне

свято

«Бринить

наша

співає

мова…», підготовлені та
проведені

вчителями

української

мови

літератури

Терещенко

та

Н.З. та Воробйовою О.С.
Цікавими

та

змістовними були також
Тиждень

історії

правознавства

та

(учитель

історії та правознавства
Замуруєва В.О), Тиждень
дитячої
книги

та

юнацької
(бібліотекар

Бабенко Т.В.).
Визначити рівень навчальних досягнень учнів в оволодінні знаннями,
сприяти усвідомленню учнями інтегративних зв’язків між навчальними
предметами, стимулювати пізнавальний інтерес учнів, їхню інтелектуальну і
творчу діяльність допомагають організовані в школі предметні гуртки.
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Творчо і продуктивно на протязі навчального року працював природничий
гурток «Дивосвіт природи» (керівник Бугай Г.М.). розширене засідання
природничого гуртка на
тему

«Квіти

чарують,

квіти бентежать, квіти
надихають»

до

свята

квітів, «Захист тварин –
справа честі людей» до
Всесвітнього
Захисту

Дня
Тварин,

«Зустрічаємо

наших

пернатих друзів», «Шкідливі звички та наше здоров’я» «Профілактика
захворювань» до Всесвітнього дня здоров’я.
З нагоди Міжнародного дня рідної мови ряд заходів підготували та
провели члени літературного гуртка під керівництвом вчителів української
мови та літератури Терещенко Н.З. та Воробйовою О.С.: розповіді і
презентації, про традиції відзначення Міжнародного дня рідної мови, цікаві
вікторини,
розучування
про

мову,

пісень,

кросворди,
прислів’їв
українських
написання

всеукраїнського диктанту
національної єдності. Про
історію

виникнення

Міжнародного дня рідної
мови

на

засіданні

літературного гуртка розповіла Пудовкіна Н.В.
На кінець навчального року проаналізовано виконання навчальних
програм з основ наук і зроблено висновки, що вони опрацьовані повністю як
за змістом так і за обсягом.
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Важливе місце в корекційно-розвитковій роботі закладу займає робота
шкільної ПМПК, з березня 2019 року – психолого-педагогічного консиліума.
Психолого-педагогічний консиліум в закладі освіти створений відповідно до
Положення

про

спеціальну школу. Зміст
роботи

психолого-

педагогічного консиліуму
визначається
особливостями
контингенту
спеціальній
дітей

учнів
школі

з

у
для

тяжкими

порушеннями мовлення. Найважливішим і найвідповідальнішим завданням
консиліуму є надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та
проведення моніторингу динаміки розвитку учнів (вихованців). Шкільний
психолого-педагогічний

консиліум

проводить

оцінку

індивідуального

розвитку дитини, моніторинг результатів корекційно-розвиткової роботи;
надає рекомендації щодо зарахування, відрахування та переведення учнів
(вихованців); визначає оптимальні умови, форми і методи навчання з
урахуванням освітніх потреб учня (вихованця); приймає рішення щодо
індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця); надає консультаційну
допомогу батькам або іншим законним представникам, педагогічним
працівникам з питань організації навчання учня (вихованця). Рішення
психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання.
На протязі 2018 року шкільна ПМПК провела 7 засідань, на яких було
обстежено 35 учнів, з них:


новоприбулих – 10 учнів;



повторно обстежені з метою визначення відповідності програми

навчання, уточнення діагнозу, переводу дітей, які мають позитивну динаміку
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в навчанні, стан мовлення близький до норми, до ЗЗСО та на інклюзивну
форму навчання – 25 учнів.
В закладі проводяться заходи з реінтеграції дітей, які мають позитивні
зрушення в розвитку та можуть навчатися за місцем проживання. За
2018/2019 навчальний рік реінтегровано до закладів загальної середньої
освіти 16 учнів, в тому числі за інклюзивною формою навчання – 6 учнів; 4
учні комісовано до інших інтернатних закладів.
Педагогічна рада займає важливе місце в навчально-виховній роботі
нашої

школи.

У

2018

навчальному

році

відбулось

засідань

6

педради.

Проведено
тематичні
педагогічні

ради:

«Реалізація
Концепції
реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» в умовах спеціальної
школи»,

«Організація

освітнього

процесу

в

закладі

на

засадах

компетентнісного підходу», «Формування мотивації навчальної діяльності
школярів

в

компетентності

умовах
учнів

реформування
засобами

освітньої

інтеграції

галузі»,

природничих

«Формування
дисциплін»,

«Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти». На
засіданнях розглянуті також питання про впровадження компетентнісного,
особистісно орієнтованого підходів на уроках літературного читання у 2-4
класах (за підсумками моніторингу); про стан викладання історії в 6-10
класах, про збереження стану здоров’я учасників освітнього процесу; про
створення системи педагогічної підтримки учнів, які мають початковий
рівень навчальних досягнень, про творчі звіти педагогів, що атестуються, про
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врахування індивідуальних особливостей вихованців в процесі організації
самопідготовки; про роль трудових завдань у формуванні адаптації до життя
у суспільстві та вибору професії; про виконання заходів з практичної
реалізації Концепції «Нова українська школа» у 2018/2019 навчальному році.
Стан виконання рішень педради обов’язково заслуховуються на
чергових засіданнях.
Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи
закладу, планом внутрішньошкільного контролю, планів роботи методичних
служб,

календарно-тематичних

виховної

роботи

вихователів

планів
та

учителів-предметників,

класних

керівників.

Така

планів
система

планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок,
підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої
діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи,
сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного
процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що
регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
Адміністрація школи використовує різноманітні форми контролю за
станом освітнього процесу, передусім такі традиційні як вивчення
викладання стану предметів, класно-узагальнувальний контроль, виконання
навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, особових справ та
учнівських зошитів. Аналіз результатів внутрішньошнього моніторингу
знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних
наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних
досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування
занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу
адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних
учителів та учнів.
Дирекцією та педагогічним колективом школи-інтернату проводиться
постійна робота з батьками за такими напрямками: психологічна просвіта,
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діагностичні, консультативні та корекційні види діяльності. Це індивідуальні
та колективні консультації та бесіди з батьками про особливості виховання
дітей та продовження логопедичної роботи з дітьми в позаурочний час.
Розроблені рекомендації для батьків щодо адаптації та виховання дітей,
пам’ятка батькам про правила спілкування з дітьми. Класними керівниками
проведено анкетування батьків «Очікування батьків» для визначення їх
потреб в покращенні рівня навчально-виховної роботи в закладі. Працює
батьківський лекторій «Співдружність».
В спецшколі-інтернаті розроблено «Положення про батьківські збори
та батьківський комітет». Сплановано та проводяться засідання шкільного
батьківського комітету та загальношкільні батьківські збори.
Всі служби закладу працюють як єдине ціле і вирішують головне
завдання спеціальної школи – організація освітнього процесу та корекційнорозвиткової роботи дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Виховна робота в школі протягом минулого навчального року була
спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту». Здійснювали відповідну роботу згідно з наказом МОН
України

«Про

Основні

орієнтири

виховання

учнів

1-11

класів

загальноосвітніх навчальних закладів України», концепцією національно
патріотичного виховання учнів для вирішення навчально-виховної проблеми
закладу та виконання державних і обласних програм: Міжгалузевої
комплексної

програми

«Здоров’я

нації»,

Національної

програми

патріотичного виховання, Указу Президента України «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки» від 18.10.2017 № 743, Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» від 18.02.2016 №148 тощо.
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Роботу проведено згідно з річним планом школи та заходами міського
та обласного рівнів.
Основними завданнями навчального року були: набуття учнями
соціального досвіду, формування активної життєвої позиції, людської
гідності; успадкування надбань українського народу та світової культури;
формування людяності, фізичної досконалості, моральності, духовності,
художньо-естетичної,

трудової

та

екологічної

культури.

Проте

пріоритетними напрямами виховної роботи в школі є громадянське,
національно-патріотичне,

превентивне,

морально-етичне,

екологічне,

художньо-естетичне виховання.
Протягом навчального року педагогічний колектив закладу та
учнівське самоврядування працювали над реалізацією завдань виховної
системи закладу, виконували завдання, які ставив Департамент освіти.
Наскрізною

лінією

виховної

системи

навчального

закладу

є

національно-патріотичне виховання. У рамках виховної системи закладу
традиційними стали заходи :
до Дня української мови та писемності - участь у Всеукраїнському
диктанті єдності та заходах за окремим планом тижня українсько мови;
до Дня захисника
України

відбулося

загальношкільне

свято

«Україна

земля

–

козаків!»;


до

Дня

Гідності та Свободи виховний
«Революція

захід
гідності,

охрещена кров'ю», виховні години в класах;


до Дня Збройних сил України загальношкільний виховний захід

із запрошенням волонтерських організацій та воїнів АТО (ООС);
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до Дня Соборності України у залі школи відбулася святкова



лінійка.

Учні

прослухали
про

школи

інформацію

столітні

визначні

події для нашої держави
та

дізналися,

протягом

що

багатьох

століть

український

народ не раз піднімався
на

боротьбу

з

поневолювачами;


до

вшанування

дня
пам'яті

Героїв Небесної Сотні заходи

за

окремим

планом,
До

75

річниці

визволення міста Києва
від

фашистських

окупантів

було

проведено

ряд

заходів:

тематичні

бесіди

героїко-

патріотичного змісту, організовано книжкову виставку «Допоки пам’ять в
серці не згасає» та загальношкільний захід «Нам не забути днів війни…»,
відбулась

зустріч

вихованців

та

педагогів

закладу

з

керівником

Васильківської міської організації ветеранів війни, праці, Збройних сил і
органів правопорядку Агєєвим О.В. Його розповідь була присвячена подіям,
які супроводжували звільнення міст Києва та Василькова в листопаді 1943
року.


до Дня українського козацтва загальношкільне свято «Україна –

земля козаків!».
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До Дня пам’яті



героїв

Крут

тематична

година під час якої учні
згадали про історичні події,
знахідки, цікаві факти, що
відбувались у 1918 році.
Вихованці

виступили

з

невеличкими уривками з
різних джерел про дану
подію, вшанували пам’ять хвилиною мовчання.
пройшов урок пам’яті «Бабин Яр: без права на забуття!».



Підібрані матеріали були наповнені історичними фактами, а відео сюжети зі
спогадами очевидців тих страшних часів красномовно доводять масштаби
трагедії єврейського народу – «голокосту».
до



народження
Кобзаря

дня
Великого
проведення

-

тематичного

тижня:

книжкова

виставка,

бібліотечний
Тарасика

урок
до

«від

Тараса»,

вікторина «Цікаві факти з
життя Тараса Шевченка»,
конкурс малюнків «У творах Шевченка я бачу»;


виховний захід «Чорний птах голодного року 1932-33 р.»під час

якого учні переглянули документальний фільм «Голодомор. Великий злам» із
серії «Невідома Україна».


до Дня пам'яті та примирення і дня Перемоги літературно –

музична композиція та акції «Доброго ранку, ветеране!»
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Протягом року проведено традиційні та започатковано нові акції щодо
національно-патріотичного

виховання:

«Турбота»,

«Запали

свічку»,

«Вітальна листівка для захисника України», «Подаруй новорічне свято»,
«Пам'ятник», «Діти війни поруч», «Квітка пам'яті».
Окремою ланкою виховання є проект

«Вивчаємо подорожуючи»

(організація
навчально-виховних
екскурсій)
до

екскурсія

краєзнавчого

музею

для

ознайомлення
фактами

з

голодомору
років

1932-1933

на

Васильківщині, до дня
визволення України від фашистських загарбників, екскурсія у пожежну
частину

у

проведення

період
тижня

протипожежної
безпеки, екскурсія до
центру зайнятості для
ознайомлення
банком

з
даних

сучасних професій.
Протягом
навчального року в
закладі проведено інші традиційні заходи:
 свято Першого дзвоника;
 свята «Золотої осені». Осінь – один із найзагадковіших сезонів року. Час
осмислення і підбиття підсумків. Мабуть, саме тому традиційним в цю пору
року стає його проведення.

26

 завдяки творчим зусиллям педагогів та учнів, було проведено чудову
свято-виставку «Квіти України». Всі класи школи взяли активну участь у
виставці-конкурсі
квіткових

композицій,

продемонстрували

свою

творчість, креативність та
любов до прекрасного.
 відбулося традиційне
святкування

Дня

працівників
актовій
звучали

освіти.
залі

В

школи

привітання

для

викладачів.
 новорічні

ранки

народознавчі

та

вечори.

Веселощі й дзвінкі пісні
звучали

на

Насичений

Андрія

подіями

рік

добігає кінця, і наступає
довгоочікувана казкова пора, коли дива стають реальністю.
 літературно-музична
композиція
Дню

присвячена
пам'яті

та

примирення;
 свято
дзвоника

Останнього
та

випускного

вечора;
тематичні декади й тижні:
тиждень знань, тиждень

27

профорієнтаційного виховання, тиждень дитячої та юнацької книги, декада
народознавства,
декада сім’ї «Я і моя
родина»,

декада

екології

та

навколишнього
середовища,

декада

патріотичного
виховання.
 традиційні
спільні

заходи

міським

з

будинком

культури: свято для людей похилого віку, свято «День міста Василькова»,
день Святого Миколая (відкриття ялинки), свято «День вишиванки», свято
відзначення Дня Європи, тощо.
Важливим завданням у становленні юного покоління педагогічний
колектив закладу вбачає виховання почуття відповідальності за навколишнє
середовище

як

національну

та

загальнолюдську
цінність,
творчої

розвиток
активності

щодо

охорони

рідної природи. У
цьому
проведено

напрямі
такі

заходи:


акція «За чисте довкілля»;



продовження роботи щодо упорядкування території закладу,

розробка ландшафтного дизайну ;
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організація природоохоронних акцій «Годівничка», «Шпаківня»;



Всеукраїнська

акція «Зробимо Україну
чистою разом»;
залучення



учнів

до

практичної

природоохоронної
діяльності,
теплиці,

роботи
догляду

в
за

зеленими насадженнями у
класі;


висадка дерев, кущів у парковій зоні.

Важливим

складником

виховної

роботи

є

тема

безпеки

життєдіяльності. Своєчасно проведено планові бесіди із запобігання
травматизму, інструктажі з БЖД, додаткові лекції з питань електробезпеки,
правил поведінки на водоймищах, з дій населення в разі виявлення
вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючим,
поведінка поблизу залізниці тощо. Про що зроблено відповідні записи в
класних журналах і журналах реєстрації інструктажів та бесід з учасниками
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освітнього процесу. Неодноразово в межах тижнів проведено тренувальні
евакуації, вивчено маршрути руху учнів під час пожежі та під час повітряної
атаки.
Щоб виховати у дітей свідоме ставлення до безпеки людини, виробити
навички дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, підняти
рівень інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної
життєдіяльності
проведено.
традиційні

тижні:

безпеки дорожнього
руху «Увага! Діти на
дорозі»,

безпеки

життєдіяльності

та

здорового

способу

життя,

тиждень

протипожежної
безпеки «Обережно,
вогонь!». , цивільної
оборони.
Для

пропаганди

здорового
життя

способу
в

проведено
здоров'я

школі
День

для

1-10

класів, Веселі старти
(вересень і травень. Проведено просвітницькі заходи, мета яких – в черговий
раз звернути увагу на проблему боротьби зі СНІДом, боротьбу та ліквідацію
насильства над жінками.
Також, значну увагу було приділено правовому вихованню учнів. У
такому напрямі в школі відбувся тиждень правових знань (за окремим

30

планом), профілактичні заходи відповідно до річного плану школи та
вихователів..
Серед школярів найбільш вразливих категорій станом на 04.09.2019
року в школі на обліку не перебуває жоден учень. 3а планами спільних
заходів школи, міського відділу освіти, кримінальної міліції та служби в
справах дітей (ССД), для превентивного виховання учнів і запобігання
злочинності навчальний заклад для бесід і лекцій відвідали працівники
правоохоронних органів, фахівці служби в справах дітей, медичні
працівники.
Психологічна служба школи неодноразово проводила консультації та
корекційну роботу з учнями «групи ризику», схильними до правопорушень.
Протягом року діти відвідували гуртки різного напрямку. На початку
навчального року була проведена відповідна робота по створенню гуртків.
Працювали гуртки згідно з планом школи та режиму дня учнів, враховано
також, вільний час вихідних днів. Робота гуртків спланована, затверджена,
проводився облік відвідування. Відвідують гуртки учні 1-10-х класів.
У школі своєчасно і регулярно функціонує 11 гуртків Йде тісна
співпраця з позашкільними закладами освіти: Васильківським міським
ЦДЮТ, Васильківською СЮТ. Майже всі учні школи задіяні у гуртковій
роботі. Особливу увагу приділяємо дітям-сиротам, дітям позбавленим
батьківського піклування, дітям-інвалідам та дітям які потребують особливої
уваги з боку вчителів та вихователя.
Аналіз виховної роботи відповідно до мети та завдань засвідчує, що
проведена робота сприяла інтелектуальному, моральному та фізичному
становленню особистостей, створенню умови для розвитку творчих
здібностей, поліпшенню рівня мотиваційної сфери вихованців.
Робота бібліотеки у школі-інтернаті протягом 2018/2019 навчального
року здійснювалася відповідно до річного та календарного планів роботи.
Завідуючою бібліотеки Бабенко Т.В. протягом начального року:
1.

Переоформлені формуляри читачів, проведена їх перенумерація.
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2.

На кожного новоприбулого школяра заведено новий формуляр.

3.

До Всеукраїнського дня бібліотек організувана для учнів школи

екскурсію до Васильківської міської бібліотеки.
4.
01

З 25 березня по

квітня

2019

року

пройшов тиждень дитячої
та юнацької книги.
5.
10

Для школярів 1-

класів,

з

метою

бережливого ставлення до
підручників, проведено 24
бібліотечних уроки.
6.

Отримані і оформлені нові підручники.

7.

Переглянутий весь книжковий фонд бібліотеки, відібрана

література для списання та здана на макулатуру.
8.

Підготовлені та оформлені тематичні виставки літератури (11

виставок).
9.

Організований та проведений шкільний конкурс «Кращий читач

року – 2019».
10.

Проведений

місячник

«Живи

книго!».
11.

Проведена

інвентаризація
бібліотечного
підручників

фонду
школи-

інтернату.
12.

Було

здійснено ряд екскурсій:
- до міського краєзнавчого музею;

32

- до Дня вшанування пам’яті Небесної Сотні;
- до Дня партизанської слави та річниці визволення України від
фашистських загарбників;
- до Дня Гідності та Свободи;
- до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору;
- до музею Писанкарства.
13.

Перегляд

у

Васильківському

міському

будинку

культури

документального фільму про події на Сході України «Позивний Зеніт».
14.

проведені зустрічі:

- до Міжнародного дня рідної мови зустріч з письменницею,
перекладачкою, членом спілки письменників Васильківщини «Багаття
калинове», Дерев'янко Людмилою Іванівною;
- до Міжнародного Дня боротьби з наркотиками зустріч з майором
ювенальної превенції – Загородньою Наталією Євгеніївною.
15.

Співпраця з Державною бібліотекою України для юнацтва.

Робота соціально-психологічної служби закладу була спрямована на
реалізацію таких завдань:
- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному
віковому

етапі,

створення

умов для формування у них
мотивації до самовиховання і
саморозвитку;
забезпечення

-

індивідуального підходу до
кожного

учасника

навчально-виховного
процесу

на

основійого

психолого-педагогічного
вивчення;
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-

профілактика

і

корекція

відхилень

в

інтелектуальному

і

психофізичному розвитку учнів.
На початку навчального року соціальним педагогом була проведена
паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів
уразливих категорій. В закладі створено банк даних на дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій.
У 2018 році продовжувалася практика посиленого контролю за
дітьми, які потребують індивідуального підходу до вирішення проблем,
мають складні стосунки в родині та в шкільному колективі. Так були
відвідані сім’ї: учениці 7-го класу Фарбей Вікторіїї, та учня 2 класу Сенька
Дмитра. Обстежено їхні умови проживання, складено акти обстеження.
Неодноразово проводилась бесіда з опікунами дітей-сиріт, учнів 7 класу,
Єрмолича Руслана та Луценка Марка, учня 6-Б класу Лазебника Михайла.
Постійно на контролі адміністрації школи та Служби у справах дітей
Васильківського району учень 4 класу, дитина позбавлена батьківського
піклування Петриченко Олександр. Триває робота по його влаштуванню до
ДБСТ.
Велика робота проводилась адміністрацією школи-інтернату с
приводу вирішення подальшої долі учня 4 класу Кузнецова Кирила, у якого
раптово померла мати. Завдяки плідної співпраці зі Службою у справах дітей
Ірпінського району дитина була взята під опіку бабусею та влаштована в
родину опікунів.
Проводилась бесіда з приводу взаєморозуміння в родині учнів 3-А
класу Скварчинського Артема, Андреєва Ілларіона, учня 3-Б класу
Вихристюка Ярослава, учениці 8 класу Чепурди Людмили.
Постійно тримаються під контролем діти сімей, які опинились в
складних життєвих обставинах (12 дітей). Ведеться відповідна документація,
проводиться робота з дітьми та їхніми батьками, контролюється навчальновиховний процес. Особлива увага приділялась учням випускного класу, які
будуть продовжувати навчання.
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Велика робота була проведена в напрямку профілактики та
превентивних заходів. Практичним психологом Замуруєвою В.О. та
соціальним педагогом Глухих О.В. організований та проведений психологопедагогічний семінар для учнів школи на тему:«Право людини на життя». У
березні місяці проведений практичний семінар для педагогів закладу «Суїцид
серед підлітків». З учнями 9-10 класів проведено анкетування «Моя сім'я»,
«Вбивці» часу чи віртуальні помічники», бесіду та анкетування «Шкідливі
звички та їх вплив на здоров’я людини».
В закладі працює психолого-педагогічний семінар, яким керує
практичний

психолог

Замуруєва

В.О.

Проведений

психологічно-

педагогічний семінар «Профілактика насильства та дитячої жорстокості в
освітньому середовищі» (листопад 2018 р.).
Адміністрація

та

соціально-психологічна

служба

школи

тісно

співпрацює з комісією в справах неповнолітніх, Центром дитячої творчості,
міським відділом в справах сім’ї та молоді.
Таким чином, робота соціально-психологічної служби у 2018 році
була спрямована на підвищення рівня профілактично-консультативної
роботи як серед учнів, так і серед їх батьків, створення умов реалізації
творчого потенціалу дитини та реалізації відповідних програм щодо розвитку
особистості

учня,

враховуючи

соціальний запит та особисту
зацікавленість учнів, батьків та
педагогів.
Медичне
обслуговування.

Для

медичної

та

допомоги

учням

надання

профілактичної
спецшколи-

інтернату обладнаний медичний
кабінет, де працює лікар-педіатр та медична сестра. В медичному кабінеті
проводяться антропометричні виміри, вимірювання артеріального тиску,
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лабораторні обстеження. Лікар визначає групу здоров’я кожній дитині та
групу занять з фізкультури. Діти з хронічною патологією беруться на
диспансерний облік. Кожній дитині диспансерної групи проводяться
профілактичні та протирецидивні заходи. Протирецидивне лікування
проводиться амбулаторно (якщо дитина проживає в сім’ї), або стаціонарно в
дитячій лікарні – для дітей-сиріт.
Для лікувальної та профілактичної роботи медичний кабінет має все
необхідне обладнання та медикаменти. Кошти на медикаменти надає
Київська обласна рада. Щоб надати невідкладну допомогу в кабінеті
обладнані аптечки невідкладної допомоги та інструкції до них. Під наглядом
лікаря дітям проводяться профілактичні щеплення у відповідності до
календаря профілактичних щеплень. Вакцина для щеплень виділяє
поліклінічне відділення дитячої лікарні.
Для хворих дітей обладнаний ізолятор на 4 ліжка. В ізоляторі є
окремий умивальник, туалет. Хворі діти лікуються в стаціонарі дитячої
лікарні або амбулаторно за місцем проживання.
В медичному кабінеті ведеться вся необхідна документація. Роботу
медичного кабінету та санітарно-епідеміологічний режим школи регулярно
провіряють працівники Васильківського районного управління
Держпродспоживслужби в Київській області. Всі рекомендації та зауваження
відмічаються в актах.
Важливою ділянкою роботи в школі є робота та організація
харчування учнів. В школі є їдальня на 130 посадових місць. Харчування
учнів закладу регламентується Законами України «Про охорону дитинства»
(ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,
іншими

нормативними

документами.

Згідно

з

вищезазначеними

документами, в спецшколі-інтернаті організоване п’ятиразове харчування.
На харчоблоці є виробничі приміщення – гарячий цех, кухня (39м²),
м’ясо-рибний, овочевий цехи та кімната для миття посуду. На кухні
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встановлені та знаходяться в належному робочому стані необхідні для
приготування їжі слідуюче електрообладання: електрична духова шафа,
електрична пательня, електроплита та дві газові плити. У приміщенні для
зберігання м’ясомолочної продукції є три холодильники. Для зберігання
продуктів

харчування

є

складське

приміщення,

обладнане

2-ма

морозильними камерами, 2-ма холодильниками, є льох для зберігання овочів
(60 м²).
Ведеться медичний контроль за якістю харчування. Регулярно
складається перспективне посезонне та двотижневе меню. Розрахунок, облік
та аналіз харчування ведеться у комп’ютерній програмі для бюджетних
установ. Є відповідні журнали: бракеражний

журнал сирої продукції,

бракеражний журнал готової продукції, журнал обліку та аналізу виконання
норм харчування, розрахунки хімічного складу та енергетичної цінності
раціонів за 10 днів, журнал вітамінізації їжі, журнал обліку гнійничкових
захворювань працівників харчоблоку також ведеться журнал інфекційних
захворювань та стану здоров’я працівників харчоблоку. Складена картотека
страв.
Харчових отруєнь в закладі на протязі року не зафіксовано.
Працівники харчоблоку проходять медичне обстеження двічі на рік.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої
санітарії,

профілактики

травматизму дітей у побуті та
під

час

навчально-виховного

процесу

визначається

в

діяльності педколективу як одне
з

пріоритетних

проводиться

завдань

відповідно

і
до

Законів України «Про охорону
праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних
правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
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та організацій та інших нормативних актів, які регламентують роботу школиінтернату з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним
контролем

адміністрації

школи.

Наказом

по

школі

призначається

відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладі, створено комісію з охорони праці, сплановані
відповідні заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів
проводяться

інструктажі

з

безпеки

життєдіяльності

серед

учнів,

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце
цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними
змаганнями тощо. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,
майстерня, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань
безпеки

життєдіяльності.

Питання

охорони

праці

та

попередження

травматизму систематично обговорювалися на нарадах при директорі,
педрадах.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в
навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження
нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено
низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна
робота з працівниками.
Мною як керівником закладу, педагогічним колективом в цілому
приділяється багато уваги естетичному вигляду навчального закладу.
Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними
стендами,

активно

пришкільної

проводиться

території.

Щороку

робота
наш

з

парк

озеленення

коридорів

поповнюється

та

молодими

деревцями та кущами. Подвір'я школи завжди прибране та доглянуте. На
квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають
працівники школи. Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Огорожа завжди
пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться
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скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з
території

школи.

Приміщення

школи

завжди

ретельно

прибрані,

продезінфіковані.
Протягом 2018/2019 навчального року зроблено поточний ремонт
школи:
1.

Проведено каналізацію в школу №2 (30 м).

2.

Проведено реконструкцію шкільної теплиці.

3.

Встановлено пральні машини в лазні (2 шт.).

4.

Проведено ремонт побутової техніки.

5.

Зроблено

ремонт

коридору

навчального

корпусу

(штукатурка, фарбування стін, обшивка панелей дерев’яною вагонкою).

№2
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6.

Встановлено пожежну сигналізацію в навчальному корпусі №2 та

в спальному корпусі.

7.

Розпочато роботи по встановленню пожежної сигналізації в

навчальному корпусі №1.
8.

Придбано

4

телевізори,

персональний

комп’ютер,

багатофункціональний принтер, 2 холодильники.
9.

Проведено монтаж та заміну колін труб до приміщення їдальні.

10.

Відремонтовано

пожарний

гідрант

(заміна

водозабороної

арматури).
11.

Проведено монтаж електрощитів та заміна силових автоматів

(5 шт.).
Фінансування закладу здійснюється Департаментом освіти і науки
Київської облдержадміністрації, джерелом фінансування є обласний бюджет.
Всього на утримання закладу на 2018 рік із обласного бюджету виділено:
14924480,00 грн. (14 млн. 924 тис. 480 грн.). З цих коштів
заплановано:
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-

на заробітну плату – 9 млн. 718 тис. 770 грн. (у тому числі на

зарплату педпрацівників – 7 млн. 218 тис. 770 грн.; обслуговуючого
персоналу – 2 млн. 500 тис. грн.);
-

на нарахування на фонд оплати праці – 2 млн. 138 тис. 140 грн.

(2 138140,00 грн.);
-

на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря –

200 000,00 грн.;
-

на закупівлю медикаментів – 20 000,00 грн.;

-

на закупівлю продуктів харчування – 1 624 750,00 грн.;

-

на оплату різних послуг (крім комунальних) – 100 000,00 грн.;

-

на видатки по відрядних – 16 000,00 грн.

В том числі було виділено 1 092 660,00 грн. на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв, а саме:
- оплату теплопостачання – 865 890,00 грн.;
- оплату водопостачання та водовідведення – 34 400,00 грн.;
- оплату електроенергії – 88 770,00 грн.;
- оплату природного газу – 103 600,00 грн.
Також виділено 11 160,00 грн. на соціальне забезпечення дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На основі аналізу навчально-виховної та методичної роботи, потреб та
інтересів учасників освітнього процесу, з метою формування інноваційної
культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників
забезпечення якісної освіти осіб з особливими потребами, реалізації
державних стандартів освіти, успішного впровадження в освітній процес
закладу нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей,
потрібних для успішної самореалізації особистості в суспільстві необхідно
спрямувати роботу школи у 2019/2020 році на вирішення наступних
завдань:
1.Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на
здобуття повної загальної середньої освіти.
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2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження
нових Державних стандартів освіти, положень Концепції Нової української
школи.
3. Продовжити роботу над проблемною темою «Розвиток мовлення
учнів на основі індивідуалізації та диференціації навчально-виховного
процесу».
4. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу
відповідно до вимог реформування сучасної освіти шляхом:
-

забезпечення кожному учневі рівний доступ до якісної освіти;

-

здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та

педагогічних

працівників

для

вчасного

коригування

та

прийняття

управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
-

зміцнення

навчально-матеріальної

бази

школи,

її

комп’ютеризації, створення сучасного освітнього середовища, необхідного
для навчання та успішного розвитку учнів 1-их класів, які будуть навчатися в
умовах Нової української школи;
-

забезпечення методичної підтримки педагогічним працівникам,

які працюють над впровадженням різних форм інтегрованого навчання;
-

сприяти впровадженню методик особистісно і компетентнісно

зорієнтованого навчання, виховання та розвитку школярів;
-

залучати

до

педагогічної

взаємодії

родини

дітей,

інших

партнерів;
-

забезпечення комплексного та системного підходу до вирішення

завдань з охорони здоров’я і життя дітей;
-

виховання

громадської

свідомості

учнів,

патріотизму,

національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;
-

забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із

захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного
процесу.
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5. Продовжувати розвивати творчу активність педагогів, підвищувати
їх кваліфікаційний та професійний рівень.
6. Сприяти упровадженню інформаційно-комунікаційних, проектних
та здоров’язбережувальних технологій в освітній та корекційний процес,
застосовувати їх в управлінській діяльності.
7. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок
освітнього процесу, внутрішнього моніторингу якості освіти, інформаційного
та науково-методичного забезпечення діяльності закладу освіти.
9. Уживати всіх необхідних заходів із забезпечення економного
споживання енергоресурсів, електроенергії, води.
10. Подальше зміцнення та покращення матеріальної бази школи,
зокрема ремонт та утеплення фасаду навчального корпусу №2, будівництво
нового дитячого майданчику, закінчення робіт зі встановлення пожежної
сигналізації в закладі.
Усе це дозволить створити належні (навчальні, матеріальні, технічні,
психологічні, етичні, естетичні) умови для успішної реалізації завдань
навчання, виховання та корекції мовлення дітей з особливими освітніми
потребами, розвитку і формування їх особистості, соціально-психологічної та
трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей,
активної громадянської позиції.

