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Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися 

сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити мою 

діяльність як директора протягом 2016 - 2017 навчального року. 

  На цих загальних зборах ми керуємося Примірним положенням про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23 березня 2005 року №178. 

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

керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою 

інструкцією директора школи, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього навчального закладу. 

У 2016 - 2017 навчальному році у Великомочульській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

працювало 23 педагогічних працівники та 13 працівників з числа 

обслуговуючого персоналу. Навчання завершує 87 учнів в 11 класах, середня 

наповнюваність класів становила 8 учнів. 

  У 2016 - 2017 навчальному році штатними працівниками 

Великомочульська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів 

здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі 

нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, 

працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до 

вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, 

оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що уже на даний час вчитель, який 

не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй 

діяльності, може бути визнаний таким, що не відповідає освітнім вимогам, та 

не може ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.  

На сьогоднішній день у школі діє навчальний комп’ютерний комплекс, 

який складається із 6 комп’ютерів, а також у навчальних та адміністративних 

кабінетах розміщено 7 комп’ютерів. Далеко не кожна школа може 

похвалитися таким комп’ютерним оснащенням. Але на сьогоднішній день 

значна частина із вказаного комп’ютерного обладнання є застарілим і 

потребує заміни. 

У школі діє певна система методичної роботи. Методична робота в 

школі реалізовувалась через традиційні, колективні та індивідуальні форми її 

організації. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, 

сконцентрована навколо науково-методичної проблемної теми: «Системно-

діяльнісний підхід в навчально-виховному процесі як основа реалізації 

компетентнісно-орієнтованої моделі освіти».  Керівництво методичною 

роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного 

методичного кабінету.  



Більшість учителів школи йдуть в ногу з життям. Широко 

впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, 

що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх учнів. Також хочу 

відзначити, що у цьому навчальному році інформаційні технології на уроках 

впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у 

навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні 

технології, технології продуктивного навчання. 

Плідною була робота  вчителів з обдарованими учнями. Учні школи 

мають  1 призове місце  з біології (вчителька Михальченко С.І.) – всього 3 

дипломи, 4 – з трудового  навчання (вчитель Гаврилюк О.М.) – всього 17 

дипломів, 1 – з географії  (вчителька Коба Т.Д.) – всього 1 диплом, 1 – з 

економіки (вчителька Коба Т.Д.) – всього 2 дипломи, 1 – з математики 

(вчителі Ковальчук О.П.) – всього 8 дипломів, 1 – з фізики (вчителька 

Кучерява  О.А.) – всього 4 дипломи, 1 – з інформаційних технологій 

(вчителька Газдюк В.П.) – всього 13 дипломів, 2 – з хімії (вчитель Бишок 

В.І.) – всього 15 дипломів. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-

виховного процесу на високому рівні. 

У цьому навчальному році наші учні у районних предметних олімпіадах, 

здобули 12 призових місць.  

Призові місця здобули: 

– учениця 11 класу Слободяник Ольга:  І місце з трудового навчання; 

                                                                ІІІ місце з біології; 

   

– учениця 11 класу Юзвенко Оксана: ІІІ місце з трудового навчання; 

               

– учень 11 класу Пушкарьов Дмитро: ІІІ місце з трудового навчання; 

 

– учениця 10 класу Хащук Альона:    ІІ місце з економіки; 

                                                          ІІІ місце з географії; 

– учень 9 класу Дончак Володимир:    ІІІ місце з трудового навчання; 

 

– учень 8 класу Ковальчук Роман: І місце з математики; 

                                                    ІІ місце з фізики;  

                                                       ІІ місце з інформаційних технологій;  

                                                    ІІ місце з хімії; 

  

– учень 7 класу Шульга Микита: ІІ місце з хімії. 



 

Крім цього на обласній олімпіаді з математики учень 8 класу Ковальчук 

Роман та на обласній олімпіаді з економіки учениця 10 класу  Хащук Альона  

стали призерами, виборовши  ІІІ місця. 

Учні нашої школи у цьому навчальному році активні учасники, призери 

та переможці таких конкурсів:  

–Всеукраїнського етапу математичного конкурсу «Кенгуру» - 15 

учасників; 

–Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» - 22 учасники; 

–Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» - 8 учасників;   

–Всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус – осіння сесія» – 36 

учасників; 

–Всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус – зимова  сесія» – 70 

учасників; 

–Всеукраїнського конкурсу «Олімпусик» (1-3 класи) – 19 учасників. 

Також на районних спортивних змаганнях команда школи здобула: 

  - ІІІ місце з міні-футболу серед дівчат; 

  - ІІІ місце з баскетболу серед дівчат; 

  - ІІІ місце з шахів; 

  - ІІ місце з легкої атлетики; 

  - ІІ місце з тенісу; 

  - ІІ місце з футболу серед юнаків; 

  - ІІІ місце у Стартах надій. 

 

Необхідно  також відзначити ансамбль бандуристів під керівництвом  

Стецюк Г.Ф. (Великомочульська філія Теплицької ДМШ), які неодноразово 

ставали переможцями та лауреатами районних мистецьких конкурсів та 

турнірів. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

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. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, 

плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-



предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система 

планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, 

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує 

координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню 

навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.  

Велика увага приділяється створенню умов для отримання учнями школи, 

якісної освіти, щоб випускники школи мали відповідні знання, і могли 

скласти конкуренцію учням з міських шкіл. Для цього в школі створені всі 

умови. Під постійним контролем участь школи у районних  заходах, 

художній самодіяльності, спортивних змаганнях, де наші учні часто ставали 

переможцями.  

Що стосується покращення матеріально-технічної бази школи, то за 

допомоги батьків, колишніх випускників та спонсорів за останній рік 

проведено ряд заходів в цьому напрямі, а саме: 

– здійснено ремонт котельні, змонтований твердопаливний котел; 

– замінено 14 вікон на металопластикові в кабінетах інформатики, 

фізики та  в коридорі; 

– замінено частину огорожі школи; 

– здійснено ремонт шкільного автобуса; 

– проведено косметичний ремонт приміщень школи; 

– замінено підлогу у кабінеті зарубіжної літератури та лінолеум у 

класній кімнаті 3 клас; 

– придбали скатерки синтетичні на столи в їдальні, бензопилу «Витязь», 

мультимедійний проектор; 

– прийняли участь у 14 обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад з проектом «Завершення заміни віконних 

блоків у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Велика Мочулка 

Теплицького району», виготовили робочий проект (3000 грн.). 

Щиро дякую сільській раді, спонсорам, батькам та всім, хто не забуває 

рідну школу та дбає про покращення її матеріально-технічного стану та 

надіюся на подальшу співпрацю. 

Також у найближчому майбутньому планую активно долучатися до 

участі в різноманітних обласних та Всеукраїнських грантах, конкурсах і 

проектах з метою залучення додаткових коштів на покращення матеріальної 

та навчально-методичної бази школи.  

Щиро дякую спонсорам,  батькам та всім небайдужим,  хто допомагає 

школі в цей нелегкий час,  дбає про покращення її матеріально-технічного 

стану та надіюся на подальшу співпрацю. 

Також у найближчому майбутньому планую активно долучатися до 

участі в різноманітних обласних та Всеукраїнських грантах, конкурсах і 



проектах з метою залучення додаткових коштів на покращення матеріальної 

та навчально-методичної бази школи. 

 

Дякую за увагу! 

 


