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 Звіт керівника навчально-виховного 

комплексу №1 «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня» 

м. Умані Черкаської області  

Кривди Вікторії Миколаївни 

«Про свою діяльність перед 

педагогічним колективом та 

громадськістю за 2019/2020 навчальний 

рік» 

 

 Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», Примірного положення про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, у червні - вересні 

проводиться звіт керівника перед педагогічним колективом та громадськістю.  

           У закладі створено належні умови для забезпечення рівного доступу здобуття 

якісної освіти вихованцями дошкільної та шкільної ланок НВК. Діти приймалися до 

освітнього закладу  за заявами батьків через електронну чергу в порядку реєстрації. 

Протягом 2019/2020 навчального року в НВК виховувалося та навчалося 301 дитина, з них 

–  188 дошкільників та  113 школярів.  Середня наповнюваність дошкільних груп 

становила  27 осіб, класів – 29. В закладі функціонували 3 групи продовженого дня, які 

відвідували 90 учнів та чергова група для 25 дошкільників. За  2019/2020 н. р. здобули 

дошкільну освіту 56 вихованці, початкову середню освіту – 28  учнів.   
Аналіз контингенту вихованців показує, що до складу дошкільників і учнів закладу 

входять діти різних соціальних категорій. У поточному році заклад відвідувала 1 дитина у  

статусі сироти, зменшилась кількість напівсиріт, постраждалих від ЧАЕС. Натомість 

збільшилась число дітей з особливими потребами, з неповних, багатодітних сімей, дітей, 

батьки яких воюють в АТО. 

            Протягом навчального року в освітньому закладі працювало 73 особи,  троє з яких  

знаходяться у декретній відпустці (69.02 штатних посад). 36 педагогів: 4 вчителі 

початкових класів (Малигіна Н.О., Муляревич В.В., Войтенко Н.В., Вдовиченко Т.І.), 3 

вихователі  групи продовженого дня (Малюк А.Р., Гурза О.В., Лиса Л.В.), асистент 

учителя  Хоменко А.Ф., вихователь 1 класу (Колінчак І.В.), 11  вихователів дошкільних 

груп. Освітній заклад на 96%  забезпечений кадрами. З інформацією про наявність 

вакансій можна ознайомитись на сайті освітнього закладу. 

З вихованцями працювали спеціалісти-фахівці: музичні керівники (Вовк В.Ф., 

Зелінська В.Ф.), фізінструктор (Копитко Н.В.), вчитель з фізичної культури (Омельченко 

І.О.), образотворчого мистецтва (Юрійчук А.І.), англійської мови (Беланчук С.М.), 

трудового навчання (Новіцька Л.І.), вчитель музики (Кольцова Є.М.) та педагог-

організатор (Лиса Л.В.), логопед (Оржехівська А.Б.), практичний психолог (Мурзак 

Н.А.), соціальний педагог (Малюк А.Р.),  керівники   гуртків і секцій з акробатики, 

аеробіки, тенісу, пішохідного туризму, бісероплетіння, гри на дитячих музичних 

інструментах (Вовк О.Б., Копитко Н.В., Ткаченко В.В., Франчук С.С., Вовк В.Ф.), 

бібліотекар (Бондаренко Л.В.). Такий підбір і розстановка кадрів дозволили не лише 

підвищити ефективність освітньої роботи закладу, а й забезпечити наступність між 

дошкільною і початковою ланками, взаємозв’язки між навчальним та позашкільними 

закладами освіти, задовольнити освітні потреби дітей та їх батьків. 

Весь комплекс основних та додаткових послуг НВК спрямований на максимальне 

забезпечення потреб дітей та їх батьків. В навчальному закладі діє гнучкий режим роботи. 

Всі вікові групи працюють 10,5 год., функціонують ранкова та вечірня групи, що дозволяє  

вихованцям перебувати  у НВК протягом 12 год. 
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            На постійному контролі перебувають  питання  збереження та зміцнення здоров’я 

вихованців. Медичне  обслуговування  вихованців навчально-виховного комплексу 

здійснюється: 

-  в дошкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  14.06.2002 № 826 та спільного наказу МОН та  МОЗ  України  від  

30.08.2005  № 432/496  «Про  удосконалення  організації  медичного  обслуговування  

дітей у ДНЗ»,  

-  у шкільному підрозділі  відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  08.12.2009 № 1318  «Про затвердження порядку здійснення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказ МОН 

України "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів" від 16.08.2010 р. №682..   

 У закладі працює лікар дитячої поліклініки Беженарь Н.В., старші медичні сестри 

Федорчук М.В., Нагорна І.К. Функціонує масажний кабінет (інструктор ЛФК і масажу 

Бондаренко І.Ю.).  

Протягом року медичний кабінет закладу поповнено на 33 найменування  

лікарських засобів та медичного обладнання відповідно до встановленого переліку, 

затвердженого МОЗ та МОН України від 30 серпня 2005 року 432/496. 

Директором та медичним персоналом закладу   щорічно  проводиться загальний 

моніторинг стану здоров’я дошкільників та молодших школярів, однією з складових якого 

є аналіз диспансерного огляду дітей дошкільного віку та учнів закладу.  

У 2019/2020 н. р. в дошкільній ланці було укомплектовано 3 спецгрупи для 65 

вихованців з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими і затухаючими формами 

туберкульозу та частохворіючих дітей.  Протягом навчального року з дошкільниками  

проводились лікувально-профілактичні заходи, забезпечувалося відновлення їх фізичного 

та психоемоційного здоров’я. За рік знято з обліку  16 дітей.  

          Впродовж 2019/2020 навчального року діти, які мали мовленнєві вади, були 

охоплені корекційною логопедичною роботою в спеціальній групі компенсуючого 

типу.  Загальна кількість дітей складала 15 осіб. За результатами  комплексного 

логопедичного  вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів, вони  були об’єднані у   

підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку. На   кінець  навчального  року  

мовлення повністю виправлено  у  10 дітей, частково – у 5  дошкільників. У березні 2020 

року учителем-логопедом Оржехівською А.Б. проведена  діагностика мовленнєвого 

розвитку дітей молодшого та середнього віку. Всього обстежено 96 дітей. З них 15 - 

направлені у інклюзивно-ресурсний центр для психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитину. 15 вихованців зараховані у логопедичну групу НВК для мовної корекційної 

роботи у 2020/2021 н. р..  

У закладі, порівняно з минулим роком, зріс рівень захворюваності вихованців. Так,  

до карантину внаслідок хвороб було пропущено  1647 днів у дошкільному підрозділі та 

969 днів – у шкільному, що перевищує минулорічні показники  на 2 дні в садку та 412 – у 

школі.  Індекс захворювань   по НВК  становить   8,7.   Проте, зменшилась кількість травм 

у порівнянні з попереднім роком (1 мікротравма – забій ,  1 травма – перелом кисті руки).   

  Протягом літнього періоду минулого року у пришкільному таборі закладу 

оздоровлено 86 школярів та 158 дошкільників.                           

  Однією з основних умов збереження і зміцнення здоров’я вихованців є   

раціональне харчування. На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах від 22. 11. 2005 року 

№ 1591, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством 

охорони здоров’я України від 17. 04. 2006 року № 298/227 у навчально-виховному 

комплексі протягом поточного року забезпечувалось виконання натуральних норм 
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харчування шляхом введення в раціон дітей продуктів натурального походження з 

високою харчовою і біологічною цінністю.   

Продукти харчування, продовольча  сировина та супутні матеріали потягом року 

постачалися в комплекс приватними підприємцями  та організаціями, визначеними 

рішенням тендерного комітету при відділі освіти Уманської міської ради.  При прийомі 

продуктів до закладу адміністрацією та комірником Зозулею Л.П. проводився суворий 

контроль за їх якістю, систематично перевірялися необхідні супроводжуючі документи, 

які підтверджували належну якість та безпеку отриманих харчових  продуктів,   

продовольчої сировини та супутніх матеріалів. Для контролю за виконанням 

затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою Федорчук М.О. 

систематично  здійснювався обліку виконання натуральних норм харчування. Дотримання 

режиму харчування, правил етикету, рівень виховання культурно-гігієнічних навичок, 

індивідуального підходу до стану здоров’я кожної дитини контролювалося адміністрацією 

та медичними сестрами, результати розглядалися на педагогічній раді в жовтні 2019 року 

(протокол № 2), нарадах при директору ( 04.03.2019, 09.09.2019).  

Харчування здійснювалося відповідно до двотижневого перспективного меню, яке 

забезпечило повноцінний раціон, доцільне поєднання різноманітних продуктів та  сприяло 

достатньому вмісту усіх необхідних компонентів у кожну страву в достатньому обсязі.   

Медичним персоналом систематично проводилось зняття та відбір добових проб.   

З листопада 2019 року у НВК запроваджена система НАССР (наказ №151 від 

06.11.2019 року «Про створення в НВК робочої групи по впровадженню системи 

НАССР»). Для її впровадження було розроблено Програми,  придбано обладнання: 

пірометр, термометр ТА270 (термощуп), гігрометр, термометр для вимірювання кімнатної 

температури та вологості повітря. Протягом року здійснювався контроль за дотриманням 

санітарних вимог на харчоблоці та в коморі; технічним станом обладнання; організацією 

питного режиму; дотриманням технології приготування страв; відбором і зберіганням 

добових проб; наявності щоденного меню – розкладу та дотриманням норм використання 

продуктів; за правильністю ведення документації, про що свідчать циклограми контролю і 

записи в санітарному журналі харчоблоку. 

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною 

сестрою Федорчук М.О. систематично  здійснювався обліку виконання натуральних норм 

харчування. При детальному аналізі виконання натуральних норм за 2019 рік встановлено, 

що харчування вихованців НВК здійснювалось наближено до норми та виконано на 57% 

(в 2018 році - на 64%). Спожито основних білкових продуктів: м’яса – 40%, риби та 

рибопродуктів – 71%, олії – 101%, сиру твердого – 51%, сиру кисломолочного – 50%, 

масла вершкового –88%, молока – 47%, сметани – 49%, яєць –79%. Ситуація щодо 

споживання основних білкових продуктів погіршилась на 7% порівняно з 2018 роком. 

            Середня вартість меню за 2019 рік становила: 

у групах раннього віку – 18.92 грн. при нормі 23.00 грн., (82 % від норми); 

у дошкільних групах - 23.09 грн. при нормі 35.00 грн., (66 % від норми); 

у санаторній спец групі раннього віку –21.42 грн. при нормі 39 грн., (55 % від норми); 

у дошкільних спецгрупах - 28.84 грн. при нормі 52.00 грн., (55 % від норми); 

- для учнів 1-4 класів – обіди – 10.52 грн. про нормі – 11.00 грн., (96 % від норми); 

сніданки та вечері – 15.56 при нормі 14.00 грн. (111% від норми). 

             Відповідно до річного плану роботи у 2019/2020 н. р. педагогічний колектив НВК 

продовжив працювати над єдиною науково-методичною проблемою: «Оновлення змісту, 

форм і методів організації освітнього процесу в контексті вимог Нової української школи»  

та завдання: 

1. Створити умови для запровадження сучасних методик реалізації компетентісного та 

діяльнісного підходу в освіті дошкільників та молодших школярів.  

2. Підвищити готовність  педагогів до  наскрізного застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладом.     
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3. Організувати функціонування закладу (освітній процес, освітню діяльність)  на засадах 

педагогіки партнерства. 

  Протягом навчального року у комплексі було проведено 5 засідань педагогічної 

ради, на яких поряд з традиційними питаннями, було розглянуто питання удосконалення 

навчально-виховного процесу, розвитку творчості та інноваційності, питання методичної 

роботи, а саме:  про шляхи  розбудови освітнього середовища НВК у новому навчальному 

році в контексті науково-методичної  проблемної теми (серпень 1019),  про розвиток 

співпраці педагогічного, батьківського колективів та   громадськості на засадах педагогіки 

партнерства (жовтень 2019), реалізацію компетентісного та діяльнісного підходів в освіті 

дошкільників і молодших школярів; про  стан роботи шкільної бібліотеки. (березень 

2020). 

            На засіданнях ради закладу вирішувались питання про організацію взаємодії з 

батьками та громадськістю з метою   створення освітнього середовища НУШ   (вересень); 

про інтеграцію медіа освіти в практику роботи НВК (січень); обговорювались 

ефективність   інклюзивного освітнього простору: досягнення і виклики  (травень) та 

робота  щодо впровадження LEGO-технології  в дошкільних групах закладу (червень).   

З метою підвищення методичної підготовки, інноваційного потенціалу 

педагогічних працівників проведено 6 загальних та 6 індивідуальних консультацій. 

  Адміністрацією закладу продовжувалась робота з інформатизації освітньої 

діяльності. Так, протягом навчального року в рамках реалізації проекту НУШ  отримано 1 

ноутбук, придбано новий принтер, 2 телевізори для підключення до ПК.   Забезпечено 

постійне функціонування та систематичне оновлення веб-сайту закладу. Під час 

дистанційного навчання всі педагоги, яким було необхідно, мали можливість 

користуватися технікою та Інтернет мережею закладу. Внаслідок організації 

дистанційного навчання було виявлено можливості та проблеми педагогів у використанні 

ІКТ-технологій, визначено завдання щодо підвищення цифрової грамотності працівників, 

серед яких 14(38%) володіють ІКТ на В рівні, 14 (38%) – на Д, 7 (19%) – на С, 1 (3%) – на 

П рівні. З метою підвищення професійної компетентності з предмета  вчителі 

інформатики Новіцька Л.І., Муляревич В.В. пройшли навчання на підготовчих експрес-

курсах   «Сучасне візуальне середовище навчальних проектів «SCRATCH». 

  Такий потенціал  дозволив не лише оперативно організувати дистанційне навчання, 

а й створювати власні електронні продукти. Так,  цього року  дві творчі групи педагогів 

брали участь  у конкурсі на кращий ЕОР та були відзначені у міському етапі конкурсу.  

Робота,  розроблена фокус-групою вчителів (керівник Муляревич В.В.), стала лауреатом 

обласної виставки освітніх технологій «Інноваційний пошук освітян Черкащини-2020». 

            На сьогодні, інноваційна діяльність є пріоритетним напрямом освітньої роботи 

закладу як опорного центру з впровадження інноваційних технологій. На виконання 

Програми на 2015 – 2020 навчальні роки «Інноватика +»  у НВК   забезпечено належні 

умови для розвитку інноваційного потенціалу кожного педагога та закладу в цілому. 

Методичною службою розроблено модель методичного керівництва  інноваційною 

діяльністю педагогів комплексу, відпрацьована  система управління інноваційною 

діяльністю, створено відповідне методичне забезпечення та  інноваційне середовище, 

налагоджено партнерські зв’язки з іншими соціальними інститутами міста та області. 

Науково-методичний  патронат  НВК здійснюють комунальний навчальний заклад 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради», Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. 

Тичини (УДПУ), КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж  імені Т. Г.  

Шевченка», міський методичний  кабінет. Заклад співпрацює з міською дитячою 

поліклінікою. Організаційну педагогічну підтримку щодо роботи з обдарованими 

вихованцями надають дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), станція юних туристів 

(СЮТ), будинок дитячої та юнацької творчості, тенісний клуб «Колос». 
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Наявність соціальних партнерів передбачає взаємозбагачення взаємодіючих 

систем, наповнення їх новим змістом, ознайомлення з  досвідом інноваційної діяльності 

колег, популяризацію творчих надбань педагогічного колективу НВК.   

Суттєву допомогу щодо вибору, ознайомлення з основними положеннями і змістом 

інновацій, надає банк інноваційних технологій,  каталог  інновацій з короткою 

характеристикою кожної технології та електронна базу  презентацій  до них.   

           Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників, організації співпраці з 

батьками на засадах партнерства сприяли наступні заходи: огляд «Готовність класів і 

дошкільних груп до роботи у новому навчальному році», День закладу «Освітній заклад і 

родина – команда дружна і єдина», виставки-огляди «З картопляним привітом!», «Про що 

мріє Дід Мороз?», «Фантастичні LEGO-перетворення», фотовиставки «Картинка на 

сніданок», конкурс «Креативна канапка» Тиждень педагогічної майстерності  у 

дошкільному підрозділі з проблеми  «Дидактичні ігри з використанням конструктора 

LEGO».  Проте, внаслідок карантину не було проведено Тиждень педмайстерності в 

початковій школі, конкурс дизайнерських проектів «Стіни, стеля, підлога, які говорять». 

Протягом навчального року значно поповнено та оновлено предметно-дидактичне 

та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи в рамках 

проекту НУШ, серед якого 19 найменувань дидактичних посібників, таблиць, наборів 

демонстраційного та роздаткового матеріалу, приладів та обладнання для дослідно-

пошукової діяльності тощо.   Для дошкільників придбано 15 наборів «Палички  

Кюізенера»,  2 набори «Блоки Дьєнеша», математичний планшет.    

          З метою контролю і керівництва освітнім процесом в дошкільній і початковій 

ланках НВК  проведено 14 різнопланових  перевірок, за наслідками яких було вироблено 

конкретні управлінські рішення, спрямовані на удосконалення навчально-виховної та 

методичної роботи. Позитивні результати перевірок враховуються у заохоченні 

працівників як морально, так і матеріально шляхом преміювання. Підбиття підсумків 

навчального року дає підстави вважати, що таке планування і організація методичних 

заходів сприяють не лише зростанню рівня фахової майстерності, але й  належній 

організації освітньої роботи в цілому. 

За даними моніторингу,  рівень навчальних досягнень молодших школярів з 

основних предметів  є високим і складає   84%   з математики,  86% – з української мови, 

92% – з читання, 98%  – з ЯДС (1-2) та природознавства (3-4) класи, 92% – з англійської 

мови.  В цілому  якісний показник   засвоєння програми початкової школи є високим і 

становить  91%. 

Моніторинг рівня компетенцій дошкільників та ДПА учнів 4 класу  не проводилися 

внаслідок карантину. 

З 1 вересня 2019 року в НВК відкрито клас з інклюзивною формою навчання, в 

якому здобувають початкову освіту двоє дітей з різними нозологіями. 

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

закладі створені певні умови: 

- встановлено кнопку виклику для людей з обмеженими фізичними можливостями; 

- східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями; 

- усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано 

використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних 

вимог. Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів 

провітрювання; 

- ведеться робота по створенню відповідної матеріально-технічної (за кошти 

субвенції було придбано тактильну масажну доріжку «Пагорби»); 

- особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує 

асистент вчителя. 
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- вчителем-дефектологом та практичним психологом проводяться корекційно-

розвиткові заняття з дітьми: соціально-побутове орієнтування, розвиток мовлення та 

корекція розвитку. 

Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на 

кожного учня з особливими освітніми потребами адаптовано навчальні програми та 

плани, складена індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію 

навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи. 

Заклад співпрацює з Інклюзивно-ресурсним центром Уманської міської ради 

(адреса: вул. Костельна, 12), де можуть отримати консультації з питань роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами педагогічні працівники, батьки. 

Освітній процес в НВК базується на основі особистісно-орієнтовного підходу до 

кожного вихованця, що стало можливим завдяки цілеспрямованій психодіагностичній 

роботі. Психологічною службою щорічно вивчаються такі питання як адаптація малят та 

першокласників до нових умов, готовність учнів до навчання, проводяться різноманітні 

дослідження, спрямовані на досконале вивчення  особистості вихованців ( індивідуально-

психологічних особливостей, інтересів тощо). Обов’язковим є щорічний моніторинг 

нервово-психічного розвитку дітей раннього віку та психічних процесів старших 

дошкільників, вивчення особистості дошкільників напередодні вступу до школи,   

вивчення окремих аспектів психічного здоров’я молодших  школярів. Проте, більшість 

цих досліджень, які  були сплановані на кінець навчального року,  внаслідок карантину  не 

проведено. 

Протягом 2019/2020 навчального року 12 дошкільників та учнів закладу стали 

переможцями міських та Всеукраїнських конкурсів та змагань. 

Роботу з обдарованими дітьми НВК було висвітлено у соціальних мережах. На 

нарадах при директору заслуховувалися питання: «Реалізація положень програм 

«Обдарованість», «Діти індиго». Робота із здібними та обдарованими дітьми. Гурткова 

робота» (лютий). 

Велику допомогу педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу надає 

шкільна бібліотека (бібліотекар Бондаренко Л.В.). Бібліотечний фонд  щорічно 

оновлюється і становить  на кінець навчального року 4186  екземплярів, в тому числі – 

2011 підручників 2175 екземплярів художньої та методичної літератури. Є 24 видання 

періодичної літератури, що налічує 1972 одиниці брошур та журналів.    

Протягом  2019/2020  н. р.  послугами шкільної бібліотеки скористалося  113 учнів,   

33 педагоги, 19 дошкільників.   

Фінансово-господарська діяльність НВК у 2019/2020 н. р. здійснювалась згідно з 

річним планом.  До початку навчального року було проведено поточні ремонти групових 

та класних кімнат, спалень, підсобних приміщень, капітальний ремонт туалетної кімнати 1 

класу, павільйону молодшої групи. Завершено процес 100% ремонту каналізаційної 

системи НВК, у підвальному приміщенні замінено 35 м каналізаційної труби. У музичній 

залі та у групі №5 встановлено нові радіатори опалення (7 шт.), проведено ревізію 

опалювальної системи. Покладено 84 м
2
 тротуарної плитки (доріжки до тіньових 

павільйонів); встановлено огорожу на спортивному майданчику, футбольні ворота; 

озеленено природні куточки усамітнення; виготовлено 14 лавок. Розпочато процес 

оновлення ігрових майданчиків: відремонтовано обладнання, встановлено пісочницю. За 

кошти державного бюджету (70%) та співфінансування (30%), для реалізації програми 

НУШ,  1 клас забезпечено двома одиницями комп’ютерної техніки, меблями (шкільні 

парти, ігровий куточок, учительський стіл, стілець), дидактичним та роздатковим 

матеріалом, конструкторами LEGO - всього на суму  89825 грн.. Навчальний заклад 

забезпечений необхідним електрообладнанням, господарчими товарами:  придбано 1 

водонагрівач, 1 пилосмок, 2 електронних ваг, 2 телевізори у кабінети інформатики та 

англійської мови, м’який інвентар (дитячі костюми), посуд (кухонний), для 1-3 класів – 

килими-тотамі, пуф-куби (14 шт.), іграшки відповідно до віку дітей, методичні посібники, 
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дидактичний матеріал для інноваційної діяльності, канцелярські товари. Відповідно до 

вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів  адміністрації НВК 

придбала  водонагрівач з сухим тентом (200 л.), 3 безконтактних термометри, поновила та 

доукомплектувала прибиральний інвентар. Для забезпечення впровадження вимог НАССР 

придбано пірометр, термощуп, гігрометр. 

           Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії відділу освіти прийнято 

матеріалів та матеріальних цінностей   на загальну суму  290 880 гривен. Усі матеріальні 

цінності, які придбані за батьківські та благодійні кошти вчасно обліковані 

відповідальними особами (наказ НВК №1 від 02.01.2020 року № 4 «Про створення комісії 

з питань оприбуткування та контролю за використання спонсорської допомоги, списанню 

малоцінного господарського інвентарю, господарсько-будівельних матеріалів та перевірці 

обліку основних засобів і малоцінного господарського інвентарю»). Результати фінансової 

діяльності закладу висвітлюються та оновлюються 1 раз  на місяць на сторінках сайту, що 

дозволяє переконатися у прозорості та раціональному використанні благодійних коштів. 

 У НВК створені необхідні умови для дотримання прав громадян звернутися із 

зауваженнями,  скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності закладу, заявою  або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних,  особистих прав і законних 

інтересів та скаргою про їх порушення. Є інформаційні таблички, на яких розміщені 

графіки прийому директором  та заступником директора, номери «телефону довіри», для 

удосконалення роботи із зверненнями громадян, на сайті НВК створено сторінку 

«Звернення громадян».  

Особистий прийом громадян з усіх питань, віднесених до їх компетенції, 

здійснювали директор, заступник директора з НВР, голова профспілкової організації 

закладу згідно з графіком, затвердженим наказом від 02.01.2020 року №10 «Про 

затвердження графіку прийому громадян у 2020 році».  

Кожне із звернень реєструється та розглядається в установленому законодавством 

порядку.  Усі порушені питання максимально вивчаються, надаються обґрунтовані 

відповіді.  

Протягом  звітного періоду до НВК надійшло 35 звернень. У зверненнях 

порушувалися такі питання: працевлаштування (6),  якості харчування (1), влаштування в 

заклад. (28). 

        Реформа   загальної середньої освіти відповідно концепції Нової української школи  

потребує оновлення як освітнього середовища, так і самих підходів до організації 

освітньої роботи відповідно  нових нормативних документів, державних стандартів, 

спрямованих на розбудову Нової української школи.  На кінець 2019/2020 н. р. ці  питання 

вирішено лише частково.    Тому, колектив НВК продовжить працювати  над  реалізацією  

науково-методичної проблеми: «Оновлення змісту, форм і методів організації освітнього 

процесу в контексті вимог Нової української школи»  та ставить перед собою завдання: 

1. Продовжити роботу із запровадження ефективних методик реалізації  сучасних підходів 

в освіті (компетентісного, діяльнісного, ігрового).  

2. Підвищити рівень цифрової культури  педагогів.     

3. Розробити внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі. 

4. Продовжувати зміцнення матеріально-технічної бази НВК відповідно до нових 

державних стандартів. 

  

 

Директор НВК №1                                        В.М. Кривда 

 


