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Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради-  Глинська  спеціальна

загальноосвітня  школа-інтернат  Роменського  району  у  2018/2019

навчальному році здійснював діяльність з надання освіти дітям з порушенням

інтелектуального розвитку.

Робота  була спрямована  на  реалізацію головних завдань,  визначених

нормативно-правовими  актами,  а  саме:  Конституцією України,  конвенцією

про права дитини; законами України: «Про освіту», «Про загальну середню

освіту»,  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  позашкільну  освіту»,  «Про

оздоровлення та відпочинок дітей», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

Концепцією розвитку інклюзивної освіти; Національною стратегією розвитку

освіти  в  Україні  на  період  до 2021 року;  постановами Кабінету  Міністрів

України:  «Про затвердження  Положення про загальноосвітній  навчальний

заклад», «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для

дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку»;

Положенням про класного керівника (зі змінами); «Основними орієнтирами

виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Державним стандартом початкової освіти для дітей з особливими освітніми

потребами;  Державним  стандартом  базової  і  повної  загальної  середньої

освіти  у  спеціальних  загальноосвітніх  закладах  ІІ  ступеня  для  дітей  з

особливими освітніми потребами; листів Міністерства освіти і науки України

«Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»; директивними та

інструктивними документами Департаменту науки і освіти Сумької обласної

державної  адміністрації;  іншими  нормативно-правовими  актами;  власним

статутом.



Педагогічна діяльність закладу освіти здійснювалась на основі широкої

і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу

до учнів в навчально-виховному процесі.

Педагогічний  колектив  закладу  освіти  працював  над  темою

«Використання  інформаційно-комунікативних  технологій  для  формування

ключових  компетентностей   дітей  з  порушеннями  інтелектуального

розвитку».

Педагогічний  колектив  спрямував  зусилля  на  реалізацію  основних

завдань, передбачених річним планом роботи:

- створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогів та дітей;

- надання  вчителям  можливості  підвищення  професійної

компетентності, перепідготовки кадрів;

- удосконалення  науково-теоретичного,  методичного,  психолого-

педагогічного, навчального та фінансового забезпечення.

Забезпечення навчально-виховного процессу

Згідно  з  річним  планом  школи-інтернату  в  травні  2019  року  було

перевірено  виконання  робочих  планів  і  навчальних  програм  вчителями-

предметниками,  підведено  підсумки  якості  навчальних  досягнень  учнів  за

2018/2019 навчальний рік.

Перевіркою  встановлено,  що  всі  вчителі  працювали  за  календарно-

тематичним  плануванням,  складеним  відповідно  до  програм  длядітей   з

порушеннями  розумового  розвитку,  затверджених  Міністерством  освіти  і

науки України.

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що збільшився

відсоток учнів, що мають початковий рівень. Це можна пояснити тим, що до

школи-інтернату приходять діти зі значними вадами розумового розвитку.

Але проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна

сказати,  що  в  кожному  класі  є  резерв  учнів,  які  б  могли  досягти  свого

основного рівня. 



Аналіз  якості  рівня  навченості  показує,  що  причинами  виникнення

проблем щодо динаміки успішності є відсутність системи роботи вчителів-

предметників та вихователів зі слабовстигаючими учнями, які пропускають

заняття через хворобу. 

Підводячи  підсумки  роботи  проведеної  в  школі-інтернаті  протягом

навчального року, слід відзначити, що учнівський колектив був згуртований,

дисциплінований, працьовитий. Більшість учнів із задоволенням відвідували

школу. Цьому сприяв мікроклімат доброзичливого, бережного ставлення до

учнів  та  належні  умови  для  їх  навчання,  виховання,  організації  побуту  і

дозвілля.

Освітня  програма  закладу  освіти  передбачає  досягнення  учнями

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Виокремлення  в  навчальних  програмах  таких  наскрізних  ліній

ключових  компетентностей  як  «Екологічна  безпека  й  сталий  розвиток»,

«Громадянська відповідальність»,  «Здоров’я і  безпека», «Підприємливість і

фінансова  грамотність»  спрямоване  на  формування  в  учнів  здатності

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії

є  засобом  інтеграції  ключових  і  загальнопредметних  компетентностей,

окремих  предметів  та  предметних  циклів;  їх  необхідно  враховувати  при

формуванні шкільного середовища.

Навчання  за  наскрізними  лініями  реалізується  насамперед  через:

організацію  навчального  середовища  (зміст  та  цілі  наскрізних  тем

враховуються  при  формуванні  духовного,  соціального  і  фізичного

середовища навчання).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних

навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

формування компетентностей;

розвитку компетентностей; 

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 



корекції основних компетентностей; 

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії,

віртуальні  подорожі,  уроки-семінари,  конференції,  форуми,  спектаклі,

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група,

уроки  з  навчанням  одних  учнів  іншими),  інтегровані  уроки,  проблемний

урок, відео-уроки тощо. 

    З  метою спеціальної  корекційної роботи  пріоритетним  завданням

на  2019/2020  навчальний  рік  є  робота  над  підвищенням  емоційно-

комунікативної  сфери учнів,  зростання рівня їхньої самооцінки та мотивації

до навчання.Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень

учнів з боку вчителів є недостатнє володіння та практичне втілення важливих

педагогічних компетентностей як самоосвіта та саморозвиток, продуктивної

та  творчої  діяльності.  Вчителі  не  на  належному  рівні  проводили

моніторингове дослідження якості знань учнів з навчальних предметів, рівень

сформованості розвитку життєвих компетентностей. 

Методична робота

Організація методичної роботи протягом року ґрунтувалася на діагностичній

основі,  вивченні  та  аналізі  результативності  навчально-виховного  процесу,

рівня професійної підготовки педагогічних кадрів. У 2018-2019 навчальному

році  педагогічний  колектив  розпочав  роботу  над  єдиною  педагогічною

темою:  «Використання  інформаційно-комунікативних  технологій  для

формування  ключових  компетентностей   дітей  з  порушеннями

інтелектуального розвитку». 

Методична  робота  школи  була  спрямована  на  підвищення  науково-

методичного  рівня,  методичної  підготовки  та  професійної  майстерності

педагогічних  кадрів.  Головна  мета  здійснення  методичної  роботи  –  це

зростання  педагогічної  майстерності  педагогічного  колективу  загалом  і

кожного  зокрема.  Найважливіші  принципи,  на  основі  яких  здійснюється



науково-методична  роботу  в  школі:  системність,  зв'язок  із  життям,

актуальність,  науковість,  наступність,  творчий  характер.  З  метою

цілеспрямованої  роботи  та  для  забезпечення  колективного  керівництва

методичною  роботою  в  школі  була  створена  методична  рада,  яка

координувала  всю  методичну  роботу,  акумулювала  нові  передові  ідеї  і

втілювала   їх  в  життя.  Структура  методичної  ради  органічно  поєднувала

розгляд основних методичних тем педагогічної ради.  

Члени ради організовували  і координували  методичну роботу в школі:

розглядали  на  своїх  засіданнях  важливі  питання  навчально-виховного

процесу,  погоджували  плани  роботи  методичних   об’єднань,  розглядали

питання педагогічної майстерності,  вивчення і  впровадження педагогічного

досвіду, інноваційних технологій, результативність форм методичної роботи.

Методична  робота  в  школі  була  спрямована  на  реалізацію  права

учнями  отримати  якісну  спеціальну  освіту,  враховуючи  особливості

психофізичного розвитку кожного учня,  їх соціалізацію. Як результат роботи,

слід  відмітити,  достатній  рівень  підготовки  вихованців  інтернату  до

самостійного життя і праці. 
Методична  робота  з  педагогічними  працівниками  реалізовувалась  як

через  традиційні  (колективні  та  індивідуальні),  так  і  інноваційні  форми її

організації. Усі колективні форми методичної роботи у навчальному закладі

використовувалися  з  метою  вироблення  єдиного  підходу  до  вирішення

певних  проблем,  обговорення  актуальних  питань  організації  навчально-

виховного  процесу,  аналізу  результатів  діяльності,  вивчення  і  поширення

ефективного  педагогічного  досвіду,  педагогічної  інформації.  Використання

традиційних та інноваційних форм організації методичної роботи допомагало

вчителям проводити уроки відповідно до сучасних вимог.
Учителі  працювали  за  темами    самоосвіти,   тісно  пов’язаними   з

єдиною педагогічною темою навчального закладу, опрацьовували спеціальну

літературу, систематизували дидактичний матеріал.



 Надання  методичної  допомоги  молодим  спеціалістам  здійснювалося

через  систему  наставництва,  проведення  індивідуальних  консультацій,

занять.
Протягом  року  у  школі  діяли  4  методичних  об’єднання,  кожне  з  них

працювало над вивченням відповідної методичної проблеми, яка витікала із

загально шкільної методичної проблеми. 

Так,  МО вчителів та вихователів початкових класів в працювало над
розв’язанням методичної проблеми: 

«Використання  ІКТ  в  освітньому  процесі  з  дітьми  молодшого
шкільного віку, які мають порушення інтелектуального розвитку».

МО вчителів та вихователів старших класів –

«Формування  компетентностей  учнів  з  порушеннями
інтелектуального  розвитку   шляхом використання  ІКТ   у  освітньому
процесі».

МО вчителів професійного навчання –

 «Сучасні підходи до моделювання ключових компетентностей на
уроках трудового навчання із використанням ІКТ».

МО класоводів та класних керівників – 

«Робота  класоводів  і  класних  керівників  по  соціалізації  дітей  з
порушеннями інтелектуального розвитку за допомогою ресурсів ІКТ». 

Кожне  методичне  об’єднання  працювало  відповідно  плану  роботи,

складеного  на  початку  навчального  року.  Планування  роботи  методичних

об’єднань  відповідає  сучасним  вимогам,  поєднує  теоретичну  підготовку  з

практичною частиною (відвідування уроків, їх обговорення, заслуховування

аналізу стану викладання предметів тощо).
У діяльності методоб’єднань практикувалися різноманітні види роботи:

заслуховування  й  обговорення  доповідей,  взаємовідвідування  відкритих

уроків  і  виховних  заходів,  вивчення  методичних  матеріалів,  практичні

заняття,  круглі  столи,  методичні  посиденьки  та  ін.  Учителі  обговорювали

питання вивчення та аналізу стану викладання, рівня та якості  навчальних



досягнень школярів  з  окремих предметів,  шляхи вдосконалення  виховного

процесу,  розглядалися  питання  застосування  нових  педтехнологій,

обмінювались  власним  досвідом,  знайомились  з  новинками  методичної

літератури.
Дієвою формою обміну  досвідом було  проведення  відкритих  уроків,

відкритих виховних заходів, свят. Результатом постійної методичної роботи

стало  підвищення  рівня  методичної  підготовки  педагогічного  колективу.

Більшість відвіданих протягом року уроків проведено на високому методичному

рівні.
Під  час  аналізу  й  обговорення  відкритих  уроків   забезпечувалася

цілеспрямованість  обговорення,  науковість  аналізу,  принциповість  у

поєднанні  з  доброзичливістю у  критичних зауваженнях,  поєднанні  аналізу

уроку  з  практичними  рекомендаціями,  підведенні  його  підсумків

кваліфікованими спеціалістами.
Успіху  в  роботі  вчителів  сприяла  творча  активність,

взаємодопомога  та  взаємовідвідування  уроків,  обмін  досвідом  під  час

проведення відкритих уроків, використання нестандартних форм організації

навчального процесу,  доцільне  використання наочності  та  тісний зв'язок  в

роботі з вчителем розвитку мовлення, вихователями, батьками.
Методична робота в школі стимулює окремих педагогічних працівників

до  підвищення  кваліфікаційної  категорії.  Одним  із  основних  засобів

стимулювання  росту  професійної  майстерності  вчителів  є  атестація

педкадрів.           Атестація педагогічних працівників школи у 2018/2019

навчальному році проводилось згідно  «Типового положення про атестацію

педагогічних  працівників  України»,  затвердженого  наказом  МОН  України

№930 від 06.10.2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та

спорту  України  від  20.12.2011   за  №1473  «Про  затвердження  змін  до

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи

атестаційної комісії школи
  Відповідно  до  закону  України   «Про  освіту»,  з  метою  активізації

творчої  діяльності,  стимулювання  неперервної  фахової  та  загальної  освіти

педагогічних  працівників,  підвищення  їх  персональної  відповідальності  за



результати  навчання  і  виховання  дітей,  школа  постійно  направляє

педпрацівників  на  курсове  підвищення  кваліфікації.  Був  розроблений

перспективний план курсового підвищення кваліфікації. План на 2018-2019

н.р виконаний. 

Минулого  навчального  року  було  атестовано  9  педагогічних

працівників.Було  затверджено  графік  атестації  педагогічних  працівників

навчального  закладу  та  графік  відкритих  уроків.  Протягом  року

педпрацівники,  які  атестувалися  у  2018-2019  навчальному   році,  провели

відкриті уроки, виховні спрямування, виступили на засіданнях методичних

об’єднань.

Завданнями атестації були: активізація творчої професійної діяльності

вчителів  та  вихователів,  стимулювання  безперервної  фахової  та  загальної

освіти, підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати

навчання  і  виховання  учнів,  забезпечення  соціального  захисту  педагогів,

стимулювання  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  шляхом

оцінювання  знань  предмета,  що  викладається  та  напряму  педагогічної

діяльності,  методики  викладання  та  виховання.  Атестація  спрямована  на

оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення

його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.

Адміністрацією  школи-інтернату  в  2018/2019  навчальному  році  було

видано  ряд  відповідних  наказів,  що  відповідають  вимогам  чинного

законодавства.

Адміністрацією  школи  та  атестаційною  комісією  своєчасно  було

виконано такі  заходи:  у  вересні  проведено  корегування плану  атестації  на

наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з

профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив

був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються.

Членами  атестаційної  комісії  було   надано  допомогу  по  складанню

індивідуальних  планів  роботи  учителів  на  період  атестації  та

міжатестаційний  період.  Значну  увагу  було  приділено  опрацюванню



законодавчої,  правової  та  нормативної  документації  з  питань  атестації

педагогічних працівників. 

Протягом року працювала школа молодого вчителя. 

Протягом  року  адміністрацією  школи  були  проведені  індивідуальні

консультації  для  педагогічних  працівників:  тематичне  планування,

проведення уроку з елементами інтерактивних технологій, використання на

уроках  інформаційно-комунікаційних  технологій,  оцінювання  учнів,

оформлення сторінок журналу,  складання індивідуальних планів та інше. 

Для  самоосвіти  вчителів  школа  постійно  роблять  підписку  фахових

журналів та газет. Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними

темами.  Поступово  вирішується  проблема  вдосконалення  комп’ютерної

грамотності педагогів, над розв’язанням якої працює колектив. Вчителями та

вихователями  були  проведені  відкриті  уроки,  виховні  спрямування  із

застосуванням  інформаційно-комунікаційних  технологій,  надавалися

індивідуальні  консультації  педагогам  щодо  оволодіння  комп’ютерними

технологіями.  Не  всі  педагогічні  працівники  готові  та  прагнуть  оволодіти

сучасними інформаційними та мультимедійними засобами навчання. 

Система управління закладом освіти 

Внутрішній контроль у навчальному закладі є багатоцільовим, тобто

спрямованим  на  перевірку  різних  аспектів  діяльності  школи  –  системи

(навчально-виховна,  методична,  зміцнення  навчально-матеріальної  бази,

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, безпеки життєдіяльності, охорони

праці,  організації  харчування  учнів,  медичного  обслуговування

тощо).Об’єктами  контролю  у  минулому  навчальному  році  були  ділова

документація, навчально-виховний процес, соціальний захист, охорона праці,

робота з кадрами. Щоденно здійснювалася перевірка готовності педагогів до

уроків та позаурочної виховної діяльності.

Учителі   дотримуються  нормативних  вимог  щодо  ведення  шкільної

документації.  Відповідально ставляться до роботи з документацією  голови

методичних об’єднань. 



 Протягом  навчального  року  адміністрацією  навчального  закладу

відвідано  уроки,  виховні  заходи.  Матеріали,  одержані  під  час  здійснення

контролю, висвітлюються в наказах, довідках, обговорюються на засіданнях

педагогічних  рад,  методичних  об’єднань,  на  нарадах  при  директорові.

Адміністрація  навчального  закладу  контролювала  найважливіші  питання

розвитку  школи,  своєчасно реагувала  на  відхилення від  норм,  знаходила

невикористані  резерви,  підтримувала  оптимальну  трудову  напругу  в

колективі.

Аналіз роботи  дошкільного відділення

       Дошкільне відділення Глинської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату створене  з метою задоволення потреби батьків,  надання їх дітям
спеціальної дошкільної освіти,  не вилучення дітей з біологічної родини та
підтримки  соціально  незахищених  і  малозабезпечених  сімей,  у  яких
виховуються  діти,  що  потребують  корекції  розумового  розвитку;  для
раннього  виявлення  патологій  розвитку  дітей,  подальшої  корекції  вад  та
повноцінної  соціалізації  й  адаптації  їх  у  соціумі;  формування   основи  їх
успішного навчання в школі .

      У дошкільному відділенні було охоплено навчально-виховним процесом
21 вихованець, віком від 3 до 7 років.  Здобуття дошкільної освіти дітьми з
особливими  освітніми потребами здійснюється  за  окремими програмами  і
методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти
МОН за погодженням з МОЗ. 

   Вихованці дошкілля  приймали участь у святах Нового року, до Дня Знань
та  святі  Останнього  Дзвоника.  З  дітьми  проводилась  робота  за  такими
освітніми  лініями:  ознайомлення  з  соціумом,  ознайомлення  з  природнім
довкіллям,  художньо-  продуктивної  діяльності  (музична,  образотворча,
театральна),  сенсорного розвитку,  логіко-математичного розвитку,  розвитку
мовлення  і  культури  мовленнєвого  спілкування,  здоров’я  та  фізичного
розвитку. Робота в групі проводилась такими спеціалістами: вихователями,
вчителем-дефектологом, музичним керівником та логопедом.

Протягом року  чітко  простежується  як  загальна  тенденція  позитивної
динаміки  змін  щодо  підвищення  рівня  знань,  умінь,  навичок  та  ставлень
дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить
про те,  що педагоги зуміли відшукати  найефективніші  для кожної  дитини
індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.



Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень
дітей  є,  особливо  з  мовленнєвої  лінії  розвитку.  Тому  на  наступний  рік
потрібно 
активізувати в роботі  з  дітьми  використання різноманітних інформаційно-
комунікативних технологій як ефективного засобу формування звуковимови,
розвитку та корекції  мовлення, пам’яті та словесного мислення;активізувати
використання  ігрових  технологій,  ігор,  які  стимулюють  пізнавальну
активність.

Саме це сприятиме формуванню позитивного ставлення до отриманих

нових знань.

Аналіз виховної роботи

У 2018-2019 навчальному роцівиховна діяльність навчального закладу була
спрямована  на  реалізацію  законів  України  «Про  освіту»  зі  змінами,  «Про
загальну  середню  освіту»,  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  попередження
насильства  у  сім'ї»,  Програми  «Основні  орієнтири  виховання  учнів  1  –
11класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджені наказом
Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  від  31.10.2011  №1243,  які
включають  залучення  учнів  до  різних  форм  творчої,  суспільно-  корисної
діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної,
спортивної,  ігрової,  культурної,  екологічної,  що  організовуються  у
позакласний  час.Діяльність  педагогічного  колективу  була  спрямована  на
виховання компетентної особистості, громадянина України

Виховна робота  була спрямована на  корекцію дефектів  розумового та
фізичного  розвитку  дітей,  формуванню  життєвої  та  комунікативної
компетенції  дітей з  особливостями психофізичного розвитку,  закріплення і
поглиблення  розуміння  учнями  моральних  норм  і  правил  поведінки  в
соціальному  середовищі;  формування   засад   здорового  способу  життя  та
трудових  навичок, надання  допомоги  батькам у питаннях виховання дітей. 

Сьогодні школа-інтернат – це передусім простір для  життя учня, де він
здійснює  перші  кроки  життєтворчості,  готується  до  самостійної  участі  у
соціальній діяльності, самоствердження.

Згідно з річним плануванням,  виховна робота у Глинській  СЗОШ-інтернаті
проводилась за наступними напрямками: 

 Ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 Ціннісне ставлення до праці;
 Ціннісне ставлення до природи;
 Ціннісне ставлення до мистецтва;
 Ціннісне ставлення до людей;



 Ціннісне ставлення до себе.

Пріоритетними напрямками виховної роботи були:
 Національно-патріотичне виховання учнів; 
 Співпраця вчителів, вихователів, учнів та батьків;
 Превентивне виховання учнів;

    Виховна робота проводилася  згідно з планом роботи школи-інтернату,
планами  класоводів,  класних  керівників,  вихователів   різних  вікових
груп,враховувалась мета й завдання виховання, рівень розвитку і вихованості
учнів,  можливості  виховного  середовища,  досвід  і  кваліфікація  педагогів,
аналіз  роботи  за  попередній  навчальний  рік,  пропозиції  дітей,  вчителів,
календар знаменних і пам’ятних дат. Зміст плану був спрямований  на  таку
діяльність  школярів,  як  пізнавальна,  трудова,  суспільно-корисна,
фізкультурно-оздоровча та інші. Планування виховної роботи здійснювалось
на основі досліджень запитів учнів з різних напрямків виховної роботи по
місячникам: національно-громадянського, морального,   правового, художньо-
естетичного,  превентивного,  трудового,   родинного,  екологічного  та
військово- патріотичного виховання.

План  виховної  роботи  школи  був  спрямований   на  реалізацію  основних
завдань   і  пріоритетних  напрямків  з  урахуванням  народного  календаря,
традицій школи, загальнодержавних свят.

    Для  реалізації  виховних  завдань  педагогічними  працівниками  було
проведено   20  загальношкільніх  виховних  заходів,  12  відкритих  виховних
годин та 11 тематичних тижнів:  Всеукраїнський тиждень права,    тиждень
профорієнтаційної  роботи,  тиждень  фізкультури  і  спорту;  двотижневики
-пожежної безпеки,  з основ безпеки життєдіяльності, охорони праці, безпеки
дорожнього руху, а також було проведено акцію « 16 днів проти насильства».

Більшість  заходів  були  проведені  в  зазначені  терміни  на  високому  та
достатньому  організаційному  та  художньо-естетичному  рівні.  Потрібно
відзначити  досконало підготовлені  та майстерно проведені виховні заходи:
урочиста лінійка, присвячена Дню знань і святу Першого Дзвоника «Добрий
день,  Країно  знань!»  (Набока  Л.В.),  конкурс-виставка  квітів  та  осінніх
композицій  «Квіткова  веселка»  (Данік  Т.І.),  свято  літературно-пісенної
вітальні  «Зі  святом  Вас,  дорогі  освітяни!»  (Підгайна  О.П.,  Джимієва  О.І.,
Степанюк В.М.),   захід до Дня козацтва та Дня захисника України «Рідна
земле моя,  ти козацькою славою щедра» (Онищенко Я.М.,  Користов С.В.),
загальношкільний захід до Дня Збройних сил України «Щоб у серці жила
Батьківщина…»  (Нудьга  С.П.,  Томаш  Л.О.),  святкова  програма  «Вже



святитель Миколай з неба поспішає»!»(Худолій І.С., Момот С.М., Тендіт Н.І.),
Новорічний  ранок  «Новорічні  дива  на  порозі»(Давиденко  Н.І.,  Драч  Т.Ф.,
Акімова Т.М.), новорічний концерт «З передзвоном на поріг виступає Новий
рік» (Набока В.В., Крикун О.А., Кір,ян О.М.),святкова програма «Життя без
любові, що небо без сонця» (Кривонос Т.І., Ясичева К.М.), свято до Дня 8
березня  «Її  величність  Жінка!»  (Горобець  Т.М.,  Тодавчич  Т.Р.),   захід  до
Шевченківських  днів   «Шевченкове  слово  у  віках  не  старіє»  (Рябко  В.В.,
Браташ С.І.), віртуальна експедиція «Подорожуємо мальовничою Україною»
(Савсюк  Н.А.,  Білоножко  В.В.),  бліц-турнір  «Я  знаю,  люблю  і  оберігаю
природу рідного краю» (Набока М.М.),  свято до днів Пам’яті та примирення
«Звеличте  відвагу,  з  якою  вони  нам  служили,  вони  цю  повагу  тернистим
життям заслужили» (Лещенко Н.В., Бжевська Н.Є.),  Свято  До Дня матері
«Мамо,  тобі  низесенько  вклонюсь!»(Симоненко  Н.Г.,  Яндола  Н.В.),  Свято
Останнього  Дзвоника  «Відпливає  кораблик  дитинства  у  даль»  (Онищенко
Т.М., Гиренко С.В.)

Слід  відзначити  плідну  роботу  музичного  керівника  Підгайного  П.М.  у
підготовці  вокальних  номерів  до  проведених  загальношкільних  заходів  та
вихователів  Савсюк  Н.А.,  Тодавчич  Т.Р.,  Худолій  І.С.  у  постановці
танцювальних номерів до проведених свят.

            Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди у всіх
навчальних  групах  з  профілактики  дитячого  дорожньо-транспортного
травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.           

           У школі  сплановано роботу  19 гуртків та секцій.   Слід відмітити
результативну  роботу  вокально-хореографічного  гуртка  «Яскрава  зірка»
(Тодавчич Т.Р.), танцювальних гуртків   «Полунички»( Худолій І.С.), «Веселі
танцюристи»  (Савсюк  Н.А.),  сольного  та  ансамблевого  співу(Підгайний
П.М.), «Вишиванка» (Гиренко С.В.), «Настільний теніс» (Константінов О.С.),
Умілі  руки  «Іграшка  з  паперу»(Кривонос  Т.І.),  «Пластилінова  ворона»
(Нудьга  С.П.,  Давиденко  Н.І.),  «Чобіток»  (Степанюк  В.М.),   «Юний
будівельник»  (Коновал  О.О.,  Користов  С.В.),  вирощування  кімнатних
квітів»(Набока  М.М.),Умілі  руки  –  природний  та  підручний  матеріал
(Білоножко  В.В.,  Бжевська  Н.Є.),  «Умілі  руки.  Ниточка-чарівниченька»
(Томаш Л.О.), «Умілі руки» (робота з пластиліном» (Тендіт Н.І.).     Але деякі
керівники гуртків відносилися до гурткової роботи формально, і не завжди
проводили  заплановані  заняття. 

          В травні 2018/2019 навчальному році було проведено творчі звіти
гуртків.  На високому навчально-виховному рівні прозвітували такі  гуртки,



як  Умілі руки «Іграшка з паперу» (Кривонос Т.І.),  «Пластилінова ворона»
(Нудьга  С.П.),  «Вишиванка»  (Гиренко  С.В.),  Умілі  руки  –  природний  та
підручний матеріал (Білоножко В.В., Бжевська Н.Є.), «Умілі руки. В’язання»
(Сахан Л.М., Симоненко Н.Г.), «Умілі руки. Ниточка-чарівниченька» (Томаш
Л.О.), «Пластилінова ворона» (Нудьга С.П.), «Яскрава зірка» (Тодавчич Т.Р.)
Нажаль, не всі взяли участі у творчих звітах  гуртків .

        Велика увага у закладі приділялась фізичному вихованню учнів. Метою
цього напрямку є забезпечення  повноцінного  розвитку дітей, охорони  та
зміцнення   їх  здоров’я,  формування   фізичних  здібностей   особистості.
Педагогічним  колективом     проводились  бесіди  з  учнями  про   значення
фізкультури й спорту для  фізичного здоров’я людини ; про роль  здорового
способу життя ,  проведено фізкультурні заходи,  організовано  спортивний
гурток «Настільний теніс» (Константінов О.С.).  Вихованці школи-інтернату
брали участь в змаганнях ХІІІ обласної Олімпіади «Сяйво надій» для дітей з
особливими освітніми потребами серед  учнів  закладів  загальної  середньої
освіти. 

     Протягом 2018-2019 н.р.   у  школі  працювала  організація  учнівського
самоврядування  «Лідер»  (керівник  –  Гиренко  С.В.).  Було  розроблено
структуру,  плани  роботи.  Шкільне  учнівське  самоврядування,  як  ланка
виховної системи школи, забезпечувало комплексний вплив на учнів шляхом
їх залучення до усвідомленої й систематичної участі у вирішенні важливих
питань життя класу та школи і було організовано на загальношкільному та
груповому рівнях. 

 Дуже відповідально до цього поставились учні 5-10 класів. Значні результати
мало групове самоврядування учнів 7, 8 та 10 класів ( вихователі Нудьга С.П.,
Худолій І.С., Користов С.В., Тодавчич Т.Р.,  Гиренко С.В.)  Були організовані
рейди-перевірки санітарного стану спалень, їдальні та закріпленої території .
Робота  учнівського  самоврядування  була  в  інших  групах  була  досить
низькою. В наступному році потрібно більше працювати в цьому напрямку,
адже  завдяки  такій  формі   виховної  роботи  в  школі  підвищиться  рівень
дисципліни, учні з більшою активністю та відповідальністю виконуватимуть
доручення. 

    На достатньому рівні було організовано прибирання шкільної території.
Найвідповідальніше ставились до виконання даного завдання  вихованці  4
групи – 6 клас (Білоножко В.В., Бжевська Н.Є.),  5 групи -7 клас (Нудьга С.П.,
Худолій І.С.), 6 групи – 8-а, 8-б класи (Користов С.В., Тодавчич Т.Р.), 7 групи
– 9 клас (Томаш Л.О., Ясичева К.М.).



    Однією із складових проблем сучасної школи є наявність правопорушень
серед  дітей  та  підлітків.  Тому  у  нашому  закладі  працювала  Рада
профілактики  правопорушень.  Адміністрацією,   класними  керівниками,
класоводами, вихователями закладу освіти  постійно здійснювався контроль
за  відвідуваннями  учнями  школи.   Учням   підготовчого  -10  класів
виставлялася оцінка з поведінки, проводився цикл бесід на правову тематику,
учні  були  охоплені  постійними  і  тимчасовими  дорученнями,  проводилася
систематична індивідуальна робота з учнями. 

     Радою  з  профілактики  правопорушень  здійснювався  контроль  за
дотриманням  правил  поведінки  й  правопорядку  учнями  в  урочний  та
позаурочний  час.  На  розгляд  ради  виносилися  питання,  пов'язані  з
дисциплінарними  проблемами.  Класні  керівники,  вихователі,  практичний
психолог,  соціальний  педагог   індивідуально  працювали  з  учнями,  які
потребують  підвищеної  уваги,  схильних  до  правопорушень.  За  кожним
учнем,  який  стояв  на  внутрішкільному  обліку,  був  закріплений  педагог-
наставник,  який  проводив  із  ним  індивідуальну  роботу  щодо  корекції
поведінки.  На  кінець  2018  –  2019  навчального  року  на  внутрішкільному
обліку перебувало  2 учні (Лисенко І.  та Пугач К.).  Рішенням педагогічної
ради  від  26  травня  2019  року  Пугач  К.  знято  із  списків  внутрішкільного
контролю у зв’язку з закінченням навчання в закладі.

    Протягом  року   з  учасниками  освітнього  процесу  проводилася
профілактично-просвітницька  робота  по  питанню  торгівлі  дітьми  та
запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу. З 25 листопада по
10  грудня  2018  р.  була  проведена  акція  «16  днів  проти  насильства».
Класоводи  та  класні  керівники  надавали  практичні  поради  батькам  щодо
зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини.

     Протягом навчального року адміністрацією школи, класними керівниками,
класоводами  вихователями  та  соціальним  педагогом   проводилася
систематична робота з сім'ями, в яких проживають та виховуються діти, що
опинилися у складних життєвих обставинах. За цими  сім'ями здійснювався
контроль  за  відвідуванням  ними  навчальних  занять,  проводилася
індивідуальна робота.

                 Щоденно проводилися рейди «Шкільне подвір'я», «Запізнення». На
виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті  6 Закону України
«Про  загальну  середню  освіту»  педагогічним  колективом  проводилася
системна робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних
занять, а саме: класоводи, класні керівники та вихователі щоденно вели облік
відвідування учнями навчальних занять  у книзі  обліку відвідування,  в  яку
заносили  відомості  про  відсутніх  учнів.  Інформація  про  систематичні



пропуски  окремих  учнів  використовувалася  під  час  проведення  засідання
Ради  профілактики,  для  індивідуальних  бесід  з  учнями.  З  учнями,  які
пропускають  заняття  без  поважних  причин,  систематично  проводилася
профілактична  робота.   Залучали  до  співпраці  Роменське  відділення
ювінальної превенції нацполіції.

     Шкільний бібліотекар Підгайна О.П.  активно включалася у виховний
процес  школи:  відповідно  до  тематики  тижня  організовувались  виставки
літератури;  готувала  матеріали  на  загальношкільну  лінійку  та  тематичні
години інформування; допомагала у підборі матеріалів до виховних заходів,
свят;  проводила  літературні  ранки,  вікторини,  презентації  та  бесіди
різноманітної тематики. Змістовним і дієвим є план роботи бібліотекаря. 
Практичний психолог надавала допомогу учням 5 класу для адаптації  до
нового рівня навчально-виховної роботи. Лещенко Н.В. постійно проводила
консультації  для  дітей  та  батьків,  працювала  із  дітьми,  схильними  до
правопорушень,  дітьми  пільгових  категорій.  Наталія   Володимирівна
добросовісно  і  охайно  вела  всю  необхіднку  документацію;  своєчасно
проводилися у школі засідання штабу по наркопосту.
Забезпечується соціальний захист учнів  школи.

    Робота з охорони праці,  безпеки життєдіяльності,  виробничої  санітарії,
профілактики  травматизму  дітей  у  побуті  та  під  час  навчально-виховного
процесу  визначається  у  діяльності  педагогічного  колективу  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. 
        На  початку  навчального  року,  напередодні  канікул  та  святкових  днів
проводяться  інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  серед  учнів,
відпрацьована  програма  вступного  інструктажу.  Регулярно  відбуваються
цільові  інструктажі  з  учнями  перед  екскурсіями,  походами,  спортивними
змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів  з  питань  охорони  праці.  Кожна  класна  кімната,  кабінет,
майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки
життєдіяльності.  Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по
безпечній поведінці.  Питання охорони праці та попередження травматизму
неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові  та  педагогічних
радах.
    Вивчаючи  стан  травматизму  серед  учнів,  можна  відмітити,  що  в
навчальному  закладі  здійснюється  належна  робота  щодо  попередження
нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено
низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна
робота з учителями. 



       Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року
були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені
до  роботи  гуртків,  клубів,  спортивних  секцій.  І  хоча  мали  місце  окремі
порушення  дисципліни  (крадіжки,  вживання  ненормативної  лексики),  але
серйозних  правових  порушень,  здійснених  учнями  школи,  не  виявлено.
Рівень ефективності участі класів у виховних заходах був досить високий.   

               В наступному навчальному році   класним керівникам, класоводам та
вихователям  потрібно продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до
учнів, відповідально ставитися до вивчення умов їх життя. Слід ретельніше
готуватися  до  проведення  виховних  годин та  режимних  моментів  ,   чітко
ставити  виховну мету і  прикладати достатньо зусиль щодо її  досягнення;
продовжувати вивчати  особливості контингенту учнів, причини виникнення
девіантної  поведінки,  передовий  досвід  роботи  з  цими  учнями,  визначати
шляхи  вдосконалення  роботи  з  ними  та  їх  сім’ями.  Планувати   виховну
роботу  з  важковиховуваними,  з  учнями,  що  входять  до  групи  ризику,
неблагонадійними сім’ями, використовуючи цікаві форми та методи виховної
роботи.  

   Потребує  посилення  правовиховна  робота  (питання  дозвілля  учнів  6-9
класів).

                     Класним керівникам та вихователям посилити контроль за
відвідуванням учнями школи, підтримувати  тісний зв'язок з батьками.

                 Керівники гуртків мають заохотити дітей до занять у гуртках ,
запропонувавши  їм цікаві  та змістовні заняття.

            Підвищити  ефективність  роботи  з  попередження  дитячого
травматизму  як  під  час  навчально-виховного   процесу  так  і  поза  межами
школи.
            Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та
молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.
            Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни,
рідного  краю;  формувати  історичну  пам’ять  підростаючого  покоління,
забезпечити духовну єдність поколінь.
            Сприяти  формуванню духовно-моральних  взаємин  між  усіма
учасниками  навчально-виховного  процесу,  толерантного  ставлення  до
представників  інших  народів,  культур  і   традицій,  до  однолітків,  батьків,
інших  людей;  вихованню  пошани  та  любові  до  культурного  спадку  свого
народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:
працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального
ставлення до природи.



    Продовжувати  роботу  по  протибулінговій  пропаганді  та  запобіганню
насиллю в сім’ях вихованців закладу.
           Активізувати застосування сучасних форм і  методів правової та
превентивної  освіти,  формуванню  здорового  способу  життя,  фізичного
розвитку  і  культури,  спрямованих  на  формування  сталої  відповідальної
поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Аналіз літньої оздоровчої кампанії

Оздоровча  літня  кампанія  в  закладі  спрямована  на  зміцнення  фізичного,
духовного,  психологічного  комфорту,  позитивне  самопочуття,  спокій,
задоволення наших дітей.

 Відповіднодо  наказу  Міністерства  освіти   і  науки  України  від  08.05.2019
№627 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року»,
з метою забезпечення організованого проведення літньої оздоровчої кампанії,
додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей,  листа
Міністерства  освіти  і  науки  від  08.05.2019 року  №1/9-295 «Щодо безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх канікул», листа
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від
11.05.2019р.  №04.1-13/2179 «Про заходи з  безпеки  життєдіяльності  на  час
літніх  канікул»,  у  зв’язку  із  закінченням  навчального  року  та  з  метою
посилення контролю за збереженням життя і здоров’я здобувачів освіти, було
здійснено  заходи  з  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності,  цивільного
захисту, у закладі проведено первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності
під  час  літніх  канікул:  про  дотримання  правил  пожежної  безпеки,
електробезпеки, безпеки дорожнього руху, правил поведінки в громадських
місцях,  а  також  поводження  з  незнайомими  людьми  та  предметами,
користування  громадським  транспортом,  правилах  поводження  на  річках  і
водоймах,  поведінки  в  умовах  підвищеної  температури,  попередження
випадків перегрівання на сонці, дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо за
відповідними інструкціями з реєстрацією у журналах.

   Класними керівниками, класоводами та вихователями закладу проведено
роз’яснювальну  роботу  з  батьками,  опікунами  вихованців  щодо
попередження  нещасних  випадків  під  час  літнього  відпочинку.  Всі  вони
підписали  відповідні  заяви  на  літні  канікули  із  зобов’язанням,  що  вся
відповідальність за життя і здоров’я їхніх дітей лежить на них.

   Організовано  роботу  щодо  першочергового  відпочинку  і  оздоровлення
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  з
інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей.
 За рахунок коштів обласного бюджету 12 дітей з 25.05 по 14.06.2019 р. були
оздоровлені в Державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного



типу  «Ровесник»  м.  Суми:  2  дитини-сироти,  4  дитини  –  інвалідністю,  2-
напівсироти  з багатодітної сім’ї, 4- з багатодітної сім’ї. Шестеро дітей, які не
потрапили  до  оздоровчого  табору  на  оздоровлення,  це  ті,  що  мають
протипоказний  діагноз.  Це  Рудь  Андрій  та  Рудь  Алєксєй  –  м’язова
міодістрофія  Дюшена,  Фесюк Владислав  –  помірна розумова відсталість  з
розладами  поведінки,  Галенко  К.  –  енкопрез,   Кубасов  С.,  Герасько  Р.  –
епілепсія.

Відповідно  до  наказу  по  школі «Про  організацію  роботи  з  оздоровлення  та
відпочинку учнів влітку 2019 року» було охоплено педагогічною увагою у літній
період дітей із сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах та
дітей, схильних до правопорушень. 
Пропоную:Соціальному   педагогу,  вихователям,  класоводам  та  класним
керівникам в подальшому тримати під контролем ситуацію в таких сім’ях.
Повідомляти адміністрацію закладу про кризові випадки в них(в тому числі і
випадки домашнього насилля).

Аналіз роботи з соціального захисту учнів

     З питань соціального захисту учнів  школа керується Законами України  
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», 
«Про державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю»; Указом 
Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального 
захисту багатодітних і неповних сімей»; Постановами КМУ «Про заходи 
щодо посилення охорони материнства і дитинства» та іншими актуальними  
нормативно-правовими документами.
    З метою соціального захисту дітей згідно з діючим законодавством 
педагогічним колективом Глинською СЗОШ-інтернату розроблені певні 
заходи, реалізації яких приділяється достатня увага.
    На початок 2018/2019 навчального року в школі навчалися 5 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Особові справи цих вихованців 
оформлені згідно з наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження порядку ведення особової 
справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та 
форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у 
складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування».
    В закладі кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний 
паспорт» , де зберігається пакет документів.
   Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється.
     На кінець навчального року у школі перебувало 10 осіб, які стоять на 
обліку служби у справах дітей. Адміністрація закладу взаємодіє зі службами 
у справах дітей, управліннями праці та соціального захисту Роменського, 
Липово-Долинського, Талалаївського  районів з питань соціально захисту й 
реалізації статусних прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Учні закладу, а саме: Пугач К.Ю., Лисенко І.В.,  перебували на 



внутрішкільному обліку. За ними були закріплені педагоги-наставники, які 
проводили роботу з даними вихованцями по індивідуальних планах роботи.
   Станом на 25.05.2019 року на обліку  у школі перебувало 59 дітей пільгових
категорій, з них: 41 дітина із багатодітних родин, 2- з малозабезпеченої сім’ї, 
15-дітей з інвалідністю,  5 - позбавлені батьківського піклування, Небеський 
В.  отримує пенсію по втраті годувальника.
   Влітку 2019 року у санаторії – профілакторії «Ровесник» оздоровлювалося 
12 учнів пільгових категорій. Це дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 2 чол., дітей з інвалідністю – 4 чол.,  дітей з 
малозабезпечених та  багатодітних родин – 6 чол.

   Всі особи з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 
поставлені на квартирний облік, за Панченком О. закріплений житловий 
будинок у с. Литвиновичі Кролевецького р-ну.
    Діти пільгового контингенту залучені до відвідування гуртків: 
танцювальний, спортивний, «Християнської етики», «Умілі руки», 
«Психологія спілкування», «Формування корисних навичок школярів».
    Психологом школи, класними керівниками та адміністрацією школи  
постійно проводились консультації з батьками і опікунами щодо виховання і 
навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями.
Вихователями та класними керівниками розроблялись індивідуальні плани 
корекційної роботи для осіб з інвалідністю.
На всіх вихованців школи заведені щоденники психолого-педагогічних 
спостережень, де спеціалістами закладу ведуться відповідні записи.
Значна увага приділяється роботі з батьками дітей пільгового контингенту та 
особами, які їх замінюють. Це, перш за все, живе спілкування класних 
керівників та адміністрації з батьками, бесіди, доведення інформації 
черезпам’ятки, листи, залучення батьків до участі у позакласних та 
позашкільних заходах.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені 
Єдиними квитками.

Аналіз роботи із запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

      У  2018-2019  навчальному  році  працювала  Рада  профілактики
правопорушень  та  злочинів  серед  неповнолітніх,  яка  проводила  роботу  з
учнями,  схильними  до  порушень  внутрішкільної  дисципліни,  проводила
заходи  щодо  запобігання  негативних  проявів  в  підлітковому  середовищі.
Протягом  2018-2019  н.р.  проводились  зустрічі  учнів  школи,  які  стоять  на
шкільному  обліку, з  представниками  правоохоронних  органів.  У  рамках
роботи  з  профілактики  алкоголізму,  наркоманії,  СНІДу  у  2018-2019  н.р.
проводились відповідні заходи.Також проводилось  систематичне оновлення
банку даних на дітей девіантної поведінки, дітей, що опинились в складних



життєвих обставинах, корекційну роботу психолога та соціального педагога з
такими категоріями учнів, охоплення їх гуртковою роботою тощо.

Питання  роботи  школи  з  профілактики  дитячої  бездоглядності  та
попередження  злочинності  серед  неповнолітні  хрозглядалися  на  педрадах,
нарадах  при  директорі,  засіданнях  м/о  класних  керівників. З  метою
запобігання  скоєнню  правопорушень  учнями  у  школі  проводилися  як
індивідуальні так і групові бесіди про заборону куріння на території школи,
шкідливість куріння, вживання алкоголю, пізнавальну годину  про здоровий
спосіб життя «Що треба знати про ВІЛ/СНІД»,  проводилися шкільні рейди
«Увага: курці».

    Станом на кінець навчального  року на обліку у школі офіційно перебувало
10  дітей  ізсімей,  щоопинились  в  складнихжиттєвихобставинах.  Але  таких
сімей насправді 31, враховуючи їх спосіб життя.

Протягом  2018-2019  н.р.  адміністрацією  та  класнимикерівниками
проводилась  систематична  робота  з  сім’ями,  в  якихпроживають  та
виховуютьсядіти,  щоопинились  у  складнихжиттєвихобставинах.  Учні,
щоопинились  у  складнихжиттєвихобставинах,
булиохопленігуртковоюроботою,  з  боку  класнихкерівниківздійснювався
контроль  за  відвідуванням  ними  навчальних  занять,  проводилась
індивідуальна робота.
Станом  на  кінець  навчального  року  в  школі 2учнів,  якіперебували
навнутрішкільномуобліку:  Лисенко  Ігор  –  8-бклас  та  Пугач  Катерина  –  9
клас.З  метою  своєчасного  виявлення  негативних  змін  у  поведінці  учнів,
схильних до правопорушень, систематичного аналізу причин правопорушень,
запобігання  і  подолання  відхилень  у  поведінці,  організації  змістовного
дозвілля  з  учнями,  схильними  до  правопорушень,  були  закріплені
наставники:  Томаш  Л.О.  за  Пугач  К.,  Користов  С.В.  за  Лисенком  І.
Наставники  проводять  індивідуальну  роботу  з  вихованцями,  створюючи
умови  для  нагромадження   морально-етичного  досвіду  у  поводженні  з
однолітками,  дорослими,  вчать  орієнтуватися   у  складних  життєвих
ситуаціях, допомагають дотримуватися бажаної поведінки.
     У школі було затверджено наказ № 44 від 05.09.2018 «Про організацію
роботи  з  попередження  та  профілактики  правопорушень,  злочинності,
бездоглядності та СНІДу серед учнів у 2018-2019 н.р.», Продовжувала діяти
Рада профілактики правопорушень. На засіданнях яких розглядалися питання
згідно  плану  щодо запобігання  та  подолання  відхилень у  поведінці  учнів,
здійснювалася  робота  з  профілактики  тютюнопаління,  алкоголізму,
наркоманії, злочинності.
    У грудні був проведений тиждень правових знань, у рамках проведення
якого проводилися  виховні години, години спілкування, конкурси малюнків
про  права,  закон,  відповідальність  неповнолітніх.  У  рамках  проведення



Всеукраїнського  тижня  права  проведено  Всеукраїнський  урок  «Права
людини».
    Протягом  вересня – березня  у журналі індивідуальних бесід проведено
бесіди  «Про  залишення  території  школи  без  дозволу»,  «Про  правила
поведінки  для  учнів»,  «Про  заборону  тютюнопаління»,  «Про  дотримання
режимних  моментів»,  «Про  заборону  крадіжок»,  «Про  заборону  виносу
продуктів  харчування  з  їдальні»,  «Про  заборону  вживання  алкогольних
напоїв».
    Зафіксовано  1  випадок  вживання  алкогольних  напоїв  та  наркотичних
речовин під час перебування вдома – Лисенко Ігор. З ним проведена робота
як у закладі, так і органами з відділку кримінальної поліції. Станом на кінець
навчального  року  в  школінемаєучнів,  схильних  до  вживання  алкоголю  та
наркотиків.
    Що дня здійснювався контроль за  станом відвідування учнями школи,
відсутність  яких  фіксується  у  спеціальному  журналі.  Добросовісно  і
систематично  здійснюють  записи  класоводи  Горобець  Т.М.,  Набока  Л.В.,
класні  керівники  Онищенко  Т.М.,  Пархоменко  Р.В.,  Карнаушенко  Н.В.,
Крикун  О.А.,   Кірˈян  О.М.  та  вихователі  Давиденко  Н.І.,   Худолій  І.С.,
Кривонос Т.І., Нудьга С.П., Савсюк Н.А.
    Протягом 2018/2019 навчального року вихованці закладу не притягались до
адміністративного покарання. У подальшій роботі продовжувати проведення
антинаркотичних,  алкогольних  заходів,  організовувати  правову  пропаганду
серед учнів.              Залучати до роботи органи кримінальної поліції  у
справах неповнолітніх та прокуратури.
Класоводам,  класним  керівникам,  вихователям  планувати  виховну  роботу,
використовуючи  цікаві  форми  та  методи  виховної  роботи,  пропагуючи
здоровий  спосіб  життя;  виявляти  та  вивчати  інтереси,  нахили,  здібності
учнів,  схильних  до  правопорушень.Проводити  консультативну  роботу  з
батьками, спрямовану на запогання домашньому насильству та булінгу.
Практичному  психологу  та  соціальному  педагогу  школи  здійснювати
психологічну  профілактику  і  корекцію  відхилень  у  поведінці  вихованців,
спланувати  індивідуальну  роботу  з  учнями  девіантної  поведінки.
Організовувати роботу  на  запобігання домашньому насиллю та  булінгу,   з
постраждалими дітьми (у виявлених випадках) проводити відповідні заходи.

Охорона праці
  Відповідно  до  листа  МОН  України  від  14.02.2019  №  1/11-1491  «Щодо
організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності  у  закладах освіти»,  ,  Законів  України «Про освіту»,  «Про



охорону  праці»,  Кодексу  законів  про  працю  України,  Кодексу  цивільного
захисту  України,  листів  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної
державної  адміністрації  «Про  організацію  роботи  та  дотримання  вимог  з
питань  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  в  закладах  дошкільної
освіти», «Про дотримання безпеки життєдіяльності дітей у зимовий період»,
«Про заходи з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул та новорічно-
різдвяних свят», було організовано роботу в закладі. 

1. Затверджено план основних заходів школи на 2018-2019 навчальний рік
з  охорони  праці,  профілактики  травмування  учасників  навчально-
виховного процесу виробничого і побутового характеру. 

2. Створено в школі постійно діючу комісію з перевірки знань з охорони
праці у складі 4 чоловік:

         Крикун С.М. – директор школи
Скрибка Л.А. – заступник директора школи з ВР;
Скрипка  О.В.–  заступник  директора  школи  з  господарської

роботи;
Онищенко Т.М.– голова профкому школи.

3. Проведено  навчання  працівників  робочих  спеціальностей  шляхом
проведення для них інструктажів керівниками структурних підрозділів.

4. Покладено відповідальність на завідувачів кабінетами за: 

 безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів,
інвентарю тощо;

 недопущення до проведення навчальних занять або робіт учасників
навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших
засобів індивідуального захисту; 

 розробку та перегляд (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під
час проведення занять у кабінетах, спортивних залах тощо; 

 використання обладнання,  встановленого в  кабінетах,  передбачене
чинними  типовими  переліками,  затвердженими  Міністерством
освіти і науки України; 

 дотримання  здорових  і  безпечних  умов  проведення  виробничої
практики вихованців; 

 проведення  інструктажів  з  охорони  праці  під  час  навчального  і
навчально-виробничого процесу; 



 контроль  за  проведенням  учителем,  вихователем  інструктажів  з
безпеки  життєдіяльності  вихованців,  учнів  з  обов'язковою
реєстрацією  в  журналі  обліку  навчальних  занять  (вступний)  та  в
журналі  встановленого  зразка  (первинний,  повторний,
позаплановий, цільовий);

 термінове повідомлення керівника та служби охорони праці школи
про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-
виховного  процесу,  організацію  при  потребі  надання  потерпілому
першої долікарської допомоги, участь у розслідуванні та здійсненні
заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку. 

5. Покладено  відповідальність  на  учителя,  класовода,  вихователя,
класного керівника за: 

 збереження життя і  здоров'я  вихованців,  учнів  під час  навчально-
виховного процесу;

 проведення  навчально-виховного  процесу,  що  регламентується
чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони
праці; 

 організацію вивчення вихованцями, учнями правил і норм з охорони
праці; 

 проведення інструктажів з вихованцями, учнями: з охорони праці під
час проведення трудового та професійного навчання відповідно до
Типового положення; з безпеки життєдіяльності під час проведення
навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів; вступний на
початку  навчального  року  –  з  реєстрацією  в  журналі  обліку
навчальних  занять  на  сторінці  класного  керівника;  первинний,
повторний,  позаплановий,  цільовий інструктажі  –  з  реєстрацією в
спеціальному журналі;  інструктажі перед початком заняття (нової
теми,  лабораторної,  практичної  роботи  тощо)  –  з  реєстрацією  в
журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в рядку про
зміст уроку, практичної роботи тощо; 

 здійснення  контролю за  виконанням вихованцями,  учнями правил
(інструкцій) з безпеки;

 проведення  профілактичної  роботи  щодо запобігання  травматизму
серед вихованців під час навчально-виховного процесу; 



 проведення  профілактичної  роботи  серед  вихованців,  учнів  щодо
вимог  особистої  безпеки  у  побуті  (дії  у  надзвичайних  ситуаціях,
дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських
місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо); 

 термінове повідомлення керівника та служби охорони праці закладу
освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем,
учнем,  організацію  надання  першої  долікарської  допомоги
потерпілому, виклик медпрацівника. 

6. Покласти відповідальність на заступника директора з виховної роботи
Скрибку Л.А. за: 

 уживання  необхідних  заходів  щодо  створення  безпечних  і
нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з
охорони  праці  під  час  проведення  позакласних  і  позашкільних
заходів; 

 контроль надання методичної допомоги керівникам клубів, гуртків,
спортивних  секцій,  походів,  екскурсій,  трудових  об’єднань,
громадських  робіт  тощо  з  питань  створення  безпечних  і
нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, учнів, запобігання
травматизму; 

 проведення  навчання  та  інструктажів  з  охорони праці  класоводів,
класних  керівників,  учителів  та  інших  осіб,  які  залучені  до
організації позакласної, позашкільної роботи; 

 органiзацію  профілактичної  роботи  серед  вихованців,  учнів  з
охорони праці під час навчально-виховного процесу; 

 термінове повідомлення керівника та служби охорони праці школи
про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-
виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних
заходів,  організацію,  при  потребі,  надання  потерпілому  першої
долікарської допомоги, участь у розслідуванні та здійсненні заходів
щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.;

 посилення  контролю  за  організацією  чергування  педагогічних
працівників  під  час  перерв  та  в  місцях  масового  перебування
учасників навчально-виховного процесу.

7. Покладено відповідальність на керівників гуртків за: 



 забезпечення безпечного стану робочих місць, обладнання, приладів,
інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо; 

 проведення  інструктажів  з  охорони  праці  з  працівниками,  та
інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями, учнями; 

 недопущення  до  роботи  вихованців,  учнів  без  відповідного
спецодягу, взуття ;

 термінове повідомлення керівника та служби охорони праці школи
про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-
виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних
заходів,  організацію  при  потребі  надання  потерпілому  першої
долікарської допомоги, участь у розслідуванні та здійсненні заходів
щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку; 

 ведення профілактичної  роботи з охорони праці серед вихованців,
учнів. 

8. Покладено відповідальність на заступника директора з  господарської
роботи Скрипку О.В. за: 

 експлуатацію  і  догляд  будівель,  споруд  і  територій  відповідно  до
чинних законодавчих,  нормативно-правових актів з  охорони праці,
керівництво будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних
норм і правил; 

 дотримання  вимог  правил  охорони  праці  під  час  експлуатації
виробничого,  енергетичного,  вентиляційного  обладнання,  машин,
механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під
тиском; 

 дотримання  норм  переміщення  вантажів,  санітарно-гігієнічного
стану побутових, i допоміжних приміщень, територій відповідно до
чинних нормативно-правових актів; 

 забезпечення  навчальних  приміщень,  лабораторій,  кабінетів,
господарських  і  культурно-побутових  підрозділів  школи
обладнанням  та  інвентарем  відповідно  до  вимог  правил  і  норм  з
охорони праці; 

 організацію проведення відповідно до чинних нормативно-правових
актів  щорічних  замірів  опору  ізоляції  електроустановок  та



електропроводки, заземлювальних пристроїв, парових і водогрійних
котлів,  посудин,  що  працюють  під  тиском,  вимірювання
освітленості, радіаційний контроль у приміщеннях школи; 

 організацію  з  відповідними  органами  навчання  персоналу,  що
обслуговує  котли  і  водонагрівачі,  електричні  установки  та  інші
агрегати і механізми підвищеної небезпеки; 

 зберігання  на  складах  палива,  легкозаймистих  і  горючих  рідин,
сильнодіючих отрут,обладнання, сировини, матеріалів відповідно до
правил і норм з охорони праці; 

 розробку і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці під час
виконання конкретних господарських робіт відповідно до ДНАОП
0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
затвердженого  наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від
29,01.98. №9, узгоджує їх із службою охорони праці; 

 проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення навчання з
питань охорони праці в адміністративно-господарських підрозділах; 

  участь  у  проведенні  адмiністративно-громадського  контролю  за
станом охорони праці; 

 участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного
договору (угоди); 

 термінове повідомлення керівника та служби охорони праці освіти
про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-
господарських підрозділів, організацію надання потерпілому першої
долікарської допомоги. 

9. В закладі розроблено нові інструкції та видано наказ №5 від 04.01.2019
року  «Про  затвердження  та  введення  в  дію  посадових,  робочих
інструкцій працівників закладу, інструкцій з охорони праці, інструкцій
з пожежної безпеки, інструкцій з безпеки життєдіяльності  здобувачів
освіти, планів евакуації». 

10.Поновлено інформації в куточках безпеки.
11.Проведено бесіди з  правил безпеки життєдіяльності  під  час  канікул,

інструктажі щодо запобігання дитячого травматизму під час них.
12.Проведено тижні охорони праці з 28.01 по 03.02.2019р., з 23.04 по 30.04

2019р., під час яких:



1)  Перевірено  стан   ведення  журналу  обліку  проходження
працівниками обов’язкових періодичних медичних оглядів та журналу
реєстрації особистих медичних книжок працівників.
2) Бесіди  з  батьками  «Актуальні  проблеми  формування  навичок

здорового способу життя у юнаків та дівчат»
3)  Інформаційна година «Відголоски Чорнобиля»
4)  Шкільна спартакіада,  присвячена Дню охорони праці.
5)  Вікторина  для  учнів  початкової  школи  «Безпека  в  запитаннях  і

відповідях».
6)  Проведення тренінгу для педагогічного колективу «Будь здоровим,

учителю!»
7) Бесіди «Охорона навколишнього середовища – обов’язок кожного»
8) Конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»
9) Виховні години «28 квітня – Всесвітній  день охорони праці»
10)  Виставка  в  шкільній  бібліотеці,  присвячена  Дню  охорони  праці

«Запобігання професійним захворюванням»
11) Перегляд  відеоматеріалу  «Безпека  праці  –  запорука  безпечного

життя»
12) Конкурс малюнків «Безпека і ми»
13) Естафета «Рятування, захист, допомога»
14) Практичне  заняття  «Надання  першої  медичної  допомоги  при

різного роду травмах»
15) Комбінована естафета «Пройти етапи по купинах, без помилок і без

зупинок»
16) Перегляд презентацій «Дорожня азбука»
17) Година спілкування «Знати, щоб не допустити»
18) Бесіди «Охорона навколишнього середовища – обов’язок кожного»
19) Інформаційна година «Трагедія Чорнобиля»
20) Тестування «Як уникнути випадків травматизму в школі»


