Звіт директора 2016-2017н.р.
Сьогодні освіта починає займати провідне місце у стратегії державної
політики країни. Головним завданням НВК є навчання, виховання та
розвиток здібних, обдарованих дітей; формування в учнів умінь і навичок
науково – дослідницької роботи, плекання творчої особистості; забезпечення
професійного самовизначення, становлення громадянської позиції,
самоосвіти, самовиховання і саморозвитку кожної дитини.
Уся робота нашої гімназії здійснювалась відповідно до Законів
України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, Статуту , Програми розвитку.
Результати методичної роботи НВК у 2016-2017 н.р.
На виконання наказу по НВК «Про науково-методичну роботу в 20162017 році», впродовж 2016-2017 н.р. методична робота гімназії була
спрямована на вирішення проблеми «Забезпечення самовираження,
самоствердження особистості на основі концептуальних ідей особистісно
орієнтованих педагогічних технологій».
Методична робота вчителів здійснювалася в межах відповідних
структурних підрозділів:
1. НМР гімназії, яка координувала управлінську та методичну діяльність
НВК.
2. Проведені педагогічні ради методичного змісту:
- «Перспективи розвитку та пріоритетні напрями діяльності у 2015-16
н.р.» (31 серпня 2016р);
- «Співпраця між учителем та учнем на уроках, як умова реалізації
суб’єктів освітнього процесу» (4 листопада 2016р.)
- «Підсумки роботи Таращанської районної гімназії «Ерудит» у І
семестрі 2015-16 н.р. (15 січня 2017р)
- - «Психолого-педагогічне проектування
особистості учнів» (30 березня 2017р.)
3. Методичні об’єднання гімназії.

соціального

розвитку

Робота 8 методичних об’єднань вчителів гімназії здійснювалася
відповідно до затверджених планів роботи та регулювалася наказами
директора школи в частині участі в змаганнях, турнірах, олімпіадах,
конкурсах передбачених МОНУ серед яких:
➢ І етап ХІІ Міжнародного конкурсу ім.. Петра Яцика,
➢ І етап конкурсу учнівської та студентської молоді, присвяченого
Шевченківським дням,
➢ І етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім.. Тараса
Шевченка в номінації «Історія України та державотворення»,
«Декоративно-прикладне
мистецтво»
та
«Побутово-ужиткове
мистецтво»,
➢ Всеукраїнський конкурс «Колосок»,
➢ Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (67 учасників),
➢ Всеукраїнський природничий конкурс «Геліантус» (40 учасників),
➢ Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (39 учасників),
➢ Міжнародного конкурсу з англійської мови «Grinvich» (55 учасників)
МО вчителів фізичної культури і ОЗВ забезпечено роботу спортивних
секцій та участь команд гімназистів у спортивних змаганнях з футболу,
волейболу, баскетболу, визначених графіком відділу освіти, та участь
команди «Червона калина» в змаганнях «Козацький гарт», «Лелеченя»,
«Джура». Учні гімназії беруть активну участь у спортивних змаганнях.
Команда гімназії виборола І загальнокомандне місце у легкоатлетичному
кросі. У футбольній першості району команди 4-5, 6-7, 8 – 9 та 10 – 11 класів
одержали перемогу.
4. Реалізовано навчально-виховні проекти творчими групами вчителів та
учнів:
«Сила духу нескорених» (керівник Цюренко О.П.),
«Геометрія нашого міста» (керівник Дмитренко Я.О.,Припотень О.В.),
«Ювілейний рік Івана Франка» (керівник: Нестеренко О.В.),
«Твори Т.Г.Шевченка в новому прочитанні» (керівник Коваленко Л.Г.)
«Вулицями старої Таращі» (керівник Островершенко Т.М.),
Природничий квест (методичне об’єднання вчителів природничих
дисциплін)
- «Цікаві факти про…» (поетапно реалізований проект вчителями
початкової школи).
5. В рамках реалізації українсько-швейцарського проекту адміністрацією
закладу ініційовано та проведено цикл тренінгових занять для вчителів
-

та модульних занять для учнів за програмою «Розвиток громадянських
компетенцій в Україні».
6. З метою популяризації в освітньому середовищі НВК програми
«Культура добросусідства» тренерами Кулініч А.М.. Грибенко Н.В. та
Дмитренко Я.О. для вчителів закладу проведено педагогічні читання з
елементами тренінгу.
7. Вивчено стан викладання ряду предметів за графіком
-

- української мови та літератури,
- захисту Вітчизни,
- ОЗВ,
- математики,
- англійської мови,
- стан роботи ГПД,
- стан роботи гуртків,
- психологічної та соціальної служби,
- бібліотеки,
- стан виховної роботи.

8. Організовано наставництво молодих вчителів Лакомської
Грибенко Г.М., Павленко А.А., Харченко А.Ю., Лінської Б.П.

С.В.,

9. Відкриті уроки проведено вчителями згідно графіка.
10.НВК є учасником українсько-швейцарського проекту «Розвиток
громадянських компетентностей в закладах освіти (DOCCU)».
Готуються до друку
- «Методичні матеріали по організації роботи англомовного табору»
(творча група вчителів),
- «Дидактичні матеріали по підготовці до ЗНО з історії»
(Климанський О.А.),
- «Матеріали учнівських навчальних проектів з історії» (Цюренко О.П.)
11.Апробовано (МО класних керівників та радою губернаторів) нову
систему рейтингового оцінювання діяльності гімназистів. (на
учнівській конференції)

12.Налагоджено міжнародну співпрацю з освітніми установами
Республіки Польща (м.Щецин Західнопоморське воєводство). З метою
вивчення культури, традицій, спільної історії та налагодження дружніх
стосунків м.Щецин двічі відвідала делегація учнів НВК; для вивчення
тенденцій розвитку освіти Польщі та обміну досвідом навчальні
заклади Щецина відвідала делегація вчителів НВК.
13.Ефективно впроваджено в навчально-виховний процес сучасні
інформаційно-комунікаційні технології, що прослідковується як в
організації навчальних занять, так і вцілому в організації роботи
гімназії. Працює внутрішня мережа інтернет, є повне покриття Wi-Fi. В
кожному навчальному кабінеті функціонує мультимедійне обладнання
для забезпечення якісного проведення навчального процесу.
14. Адміністративно-аналітична робота продовжує забезпечуватися
програмою «Дидакт» (автор Іценко В.О.) Працює гімназійний сайт.
Вчителями Голоско Т.Б., Гуляніцькою Л.М., Кулініч А.М., Білоус Л.В.
створено та ведуться предметні блоги.
Методична робота вчителів НВК в освітньому середовищі району та
області у 2016-2017 н.р.:
1. Керівники РМО
Литовченко В.І.
Гуляніцька Л.М.
Климанський О.А.
2. Члени журі обласних учнівських олімпіад та конкурсів:
Гуляніцька Л.М.
Литовченко В.І.
Якименко К.О.
3. Участь в обласних конференціях, круглих столах в КВНЗ КОР «Академія
неперервної освіти»:
Припотень О.В.
Гуляніцька Л.М.
Грибенко Н.В.
Кулініч А.М.
Дмитренко Я.О.
Ясенова І.В.
4. Проведення навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації вчителів
в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Гуляніцька Л.М.

Узагальнені результати участі учнів НВК
у олімпіадах, змаганнях, конкурсах у 2016-2017 н.р.
Відповідно до перспективного плану розвитку закладу діє програма
«Обдарована дитина». На її виконання в початковій школі НВК проведено
шкільні учнівські олімпіади з математики та української мови та літератури
для учнів 3 – 4 класів, за результатами яких учні-переможці (за рішенням
науково-методичної ради закладу) будуть зараховані до 5 класу гімназії.
Учні середньої та старшої школи масово залучені до участі в усіх конкурсах
(«Колосок», «Левеня», «Грінвіч», «Кенгуру», «Геліантус», «Бобер») та
олімпіадах, пропонованих МОНУ, департаментом освіти Київської області,
КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», відділом освіти Таращанської
РДА, іншими освітніми установами.
Результати участі учнів НВК в конкурсах та олімпіадах:
МАН
Участь у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН взяли
учнів в 3 відділеннях та 3 секціях:
Відділення філології та мистецтвознавства
Секція зарубіжна література
- Кобко Владислава, учениця 10-А класу – І місце (науковий керівник
Котлярчук Г.М.)
Секція краєзнавства
Шрамко Олена, учениця 10-Б класу – ІІ місце (керівник Климанський О.А.)
Відділення математики
Секція математика
- Чава Ірина, учениця 9 класу – ІІ місце (науковий керівник Припотень О.В.)
Відділення інформатики
Секція інформатики
- Мовчан Ілля, учень 10-Б класу – ІІ місце (науковий керівник Дмитренко
Я.О.).
Робота Кобко Владислави стала переможцем ІІ етапу конкурсу-захисту, та
завоювала ІІ місце на ІІІ етапі конкурсу-захисту.
Олімпіади
За результатами І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, участь у ІІ етапі
заявлено 41 учня. З них, за підсумками ІІ етапу вибороли
І місце – 12 гімназистів; (учні педагогів Чави В.А., Голоско Т.Б., Гуляніцької
Л.М., Литовченко В.І., Якименко К.О., Самченко Г.І., Цюренко О.П.,
Павленко А.А., Припотень О.В.,),
ІІ місце – 12 гімназистів; (учні педагогів Чави В.А., Гуляніцької Л.М.,
Самченко Г.І., Кулініч А.М., Надуди В.П., Іценка В.О., Голоско Т.Б.,
Павленко А.А., Дорожінської З.О.);

ІІІ місце – 8 гімназистів; (учні педагогів Нестеренко О.В., Дорожінської З.О.,
Чави В.А., Іценко Л.М., Литовченко В.І.).
Результати ІІІ етапу олімпіад:
Всього учасників – 8
І місце – 1 учень (Товстенко Н, 9 клас, хімія, вчитель Гуляніцька Л.М.).
ІІ місце – 1 учень (Товстенко Н, 9 клас, фізика, вчитель Чава В.А.)
ІІІ місце – 3 учні (Товстенко Н, 9 клас, географія, вчитель Самченко Г.І.,
Зінченко І.,9 клас, вчитель Литовченко В.І., Литовченко А., 10 клас, вчитель
Литовченко В.І.)
Організація профільного навчання у старшій школі
У 2016 - 2017 н.р. у 10 А класі організовано профільне навчання за
програмами філологічного напряму української філології профілю, у 10Б - за
програмами природничо – математичного напряму математичного профілю
(відповідно до додатка 5 до наказу МОН України від 27.08.2010р. №834)
(відповідно до додатка 9 до наказу МОН України від 27.08.2010р. №834).
У 11-А організовано профільне навчання за програмами філологічного
напряму української філології профілю (відповідно до додатка 9 до наказу
МОН України від 27.08.2010р. №834) та за програмами природничо –
математичного напряму математичного профілю (відповідно до додатка 5 до
наказу МОН України від 27.08.2010р. №834).

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

23%
19%

Учасники

29%
29%

3. Робота соціально- психологічної служби НВК за 2016-2017 н. р.
Головним завданням НВК,
як навчального закладу соціальнопсихологічна служба вбачає в тому, щоб створити сприятливі умови для
розвитку в дитини її потенційних можливостей, підтримання вродженого
інтересу до пізнання, підтримки творчих проявів у різних видах діяльності,
формуванні впевненості у власних силах, самоповаги та якостей лідера.
Зрозуміло, що це постійна копітка робота, але позитивна динаміка розвитку
наших вихованців переконує у правильності нашого вибору.

Крім того, відповідно до нормативних документів у 2016–2017 н.р.
психологічна служба виконувала такі завдання:
– сприяння особистісному та інтелектуальному розвитку дітей кожної
вікової категорії, формуванні мотивації до саморозвитку та
самовдосконалення;
– забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її
психолого-педагогічного вивчення;
– профілактика та корекція відхилень в особистісному розвитку;
– корекція стресових станів з учнями та їх сім’ями, що постраждали в
наслідок АТО, допомога їм в адаптації до нових умов навчання та
проживання.
Серед основних напрямків нашої роботи: консультативно-методична
допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та
виховання, психологічна просвіта, підвищення рівня психологічної культури
серед педагогів та батьків; превентивне виховання, профілактика хронічного
стресу, мотивація на здоровий спосіб життя та розвиток творчих здібностей
гімназистів.
Відповідно до плану роботи протягом
здійснювалися такі види діяльності:

навчального року нами

індивідуальна та групова діагностика дошкільнят, учнів та їх батьків;
індивідуальне та групове консультування дітей, батьків та педагогів;
індивідуальна та групова корекція та реабілітація учнів;
організаційно-методична робота;
психологічна просвіта серед дітей та дорослих;
зв'язок з громадськими організаціями з метою виконання державних та
регіональних програм;
- діагностика творчих здібностей гімназистів.
- Корекційна робота з учнями , що постраждали в наслідок АТО
-

В 2016 – 2017 навчальному році проведено діагностику рівня
адаптації учнів перших класів до навчання у школі. Для цього були
використані ряд проективних методик та розвивально – корекційні заняття
з учнями. Вчителям надано рекомендації щодо роботи з учнями, та
проведено бесіди на тему : «Особливості вікової кризи 6 років». Також
надані індивідуальні консультації батькам, щодо підтримки дітей в період
адаптації до навчання у школі.

Протягом II семестру до психологічної служби зверталися дорослі та
діти з такими проблемами та запитами:
– з боку батьків
проблеми у навчанні та вихованні дітей; проблеми у спілкуванні дітей з
батьками, однолітками та педагогами; формування соціальнопсихологічної компетенції батьків; дослідження джерел негативного
впливу на дітей та підлітків; за результатами психодіагностики,
визначенням готовності дитини до навчання в школі;з особистих
проблем в родині.
– з боку педагогів
визначення проблем та потенційних можливостей класних колективів,
груп та
– з боку дітей
формування соціально-психологічної компетенції учнів;
проблеми у
спілкуванні з дорослими та ровесниками; попередження негативних
явищ в
учнівському середовищі, психологічна підтримка учнів під час
державної
підсумкової
незалежного

атестації

та

підготовки

до

складання

зовнішнього

оцінювання; підтримка у саморозвитку, розкритті творчого потенціалу;
Індивідуальні консультації з різної проблематики були надані 56
учням, 30 педагогам.
Розроблені пам`ятки та надані рекомендації молодим вчителям, з метою
полегшення їх педагогічної діяльності.
Всім учасникам навчально –виховного процесу надано рекомендації
,щодо запобігання проявів суїцидальних випадків у шкільному середовищі.
З учням 9 -11 класів була проведено профорієнтаційна робота :
- Здійснено діагностику професійних нахилів старшокласників;
- Надані консультації , щодо професійного самовизначення:

- Надано рекомендації, щодо актуальних професій нашого регіону.

На постійному контролі робота з дітьми, що потребують соціального
захисту та психолого – педагогічної підтримки у всіх сферах навчання та
виховання. .
Одним із приорітетів у роботі соціальної служби є напрямок формування
в учнів здорового способу життя та навичок збереження психологічного
здоров’я .
Серед організаційно-методичних заходів: проведено паспортизацію
класів та школи.
Профілактична та корекційна робота проводилася з учнями початкової
та середньої школи, реабілітації потребували учні старших класів. У групах,
метою яких були розвиток та формування особистості, напрацювання
комунікативних умінь та навичок, запобігання дезадаптації та хронічному
стресу, працювали учні 1–6-х кл. Старші учні, а також окремі діти
початкових та середніх класів, які потребували індивідуальної роботи з
психологом.

Звіт про роботу соціальної служби за 2016-2017 н. р.
-

1. Організаційно-методична робота:
проведено паспортизацію класів;
створено банк даних дітей соціально-незахищених категорій
координується оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій
(Мухи І. Мухи Богдана );
налагоджено співпрацю з службою опіки та піклування.
Була організована поїздка на новорічну ялинку у м. Київ для дітей
соціально незахищених категорій, а саме діти учасників АТО,
багатодітні та діти інваліди.
2. Основна ланка роботи – профілактична, що дозволяє попередити
негативні явища серед школярів та сприяє обізнаності учнів і їх
батьків про збереження здоров‘я і життя. З цією метою проведена
така робота:
- систематично проводиться операція „Урок” в ході якої виявляються
учні, що пропускають заняття (в т.ч. і без поважних причин). Всі
пропуски аналізуються з учнями і класними керівниками. За

потребою проводиться роз’яснювальна робота з батьками та учнями,
проведені роз’яснювальні бесіди про відповідальність батьків.
- Робота Ради профілактики правопорушень проводиться згідно
встановленого плану та графіку.
3. Дітям, позбавлених батьківського піклування, надана матеріальна
допомога для придбання спортивної та шкільної форми і взуття: у І-му
семестрі на суму 750 грн. на учня (Муха І.).
4. Постійно ведеться спостереження за новоствореними колективами з
метою виявлення проявів дезадаптації та співпраця з психологом школи на
подолання цього явища з окремими учнями та в колективах.
5. Для учнів випускних класів проведені бесіди по профорієнтації та
організована робота по підготовці учнів .

Результати роботи учнівського товариства за 2016-2017н.р.
У 2016 – 2017 н.р. робота учнівського колективу Таращанської районної
гімназії «Ерудит» відбувалася за такими основними напрямками: організація
та проведення загальногімназійних заходів, участь у змаганнях та творчих
конкурсах, краєзнавча робота, організація роботи органів учнівського
самоврядування.
Відповідно до плану роботи школи класні колективи були задіяні у проекті
«Оглядач світових подій» та, у визначені строки презентували для учнів
узагальнену інформацію про події в світі, країні, регіоні, школі.
Змістовно проходили такі традиційні свята: День знань, День учителя,
День гімназії, Посвята в гімназисти, День захисника України, Новорічні
свята. Під час підготовки та проведення свят застосовуються нові сучасні
методики на засоби виразності, що сприяє їх якісному проведенню.
Цікаво проходили заходи, присвячені Дню захисника України – це і
збір інформації про бійців АТО, збір допомоги військовим, виготовлення
вітальних листівок, гра

«Козацькі забави» та

проект «Сила подвигу

святого». Вся ця діяльність колективу Таращанського НВК була висвітлена в
рамках обласної

акції «Герої серед нас: сучасні захисники України» у

номінації «Виховуємо патріотів» та зайняла І місце у районному етапі та ІІ
місце у обласному.
Пізнавальними

були

навчально-виховні

проекти,

організовані

вчителями-предметниками: до Дня захисника України, природничий квест,
до Дня української писемності. Відповідно плану роботу були проведені
проекти «Цікаве про…» у початковій школі.
Вдало були проведені Новорічні свята як у молодшій так і у середній і
старшій віковій категорії.
Протягом семестру учні гімназії брали участь у різних творчих
конкурсах: декоративно-вжиткового мистецтва

«Об’єднаймося ж, брати

мої…». конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» та «Неосяжна моя,
Україно», на яких призові місця в районному етапі вибороли Марчук Аліна,
Переляк Олександр, Чава Ірина, Литовченко Артем.
Зірковим був рік для театральної студії, яка на обласному фестивалі
«Театральні обрії» виборола гран-прі. А команда

КВК

гімназії

«В

десяточку» виборола І місце у районному та І місце у обласному
відбірковому турі мотиваційного заходу «Обери майбутнє» та стала
переможцем фіналу.
Учнівський колектив гімназії бере активну участь у пошуковій роботі в
рамках експедицій «Моя Батьківщина - Україна». Цього разу до пошукової
роботи були залучені члени гуртка «Орієнтир», які вивчали урвища, що
знаходяться на околиці Таращі в районі лісництва і дана робота зайняла І
місце на районному етапі та рекомендована до участі у обласному.
Учні гімназії

беруть

активну участь у спортивних змаганнях.

Команда гімназії виборола ІІ загальнокомандне місце у легкоатлетичному
кросі. У футбольній першості району команди гімназії одержали перемогу.

Активно працює і учнівське самоврядування Таращанського НВК. Було
проведено перевибори ради губернаторів, президента, міністрів. Учні –
лідери регулярно проводять засідання органів самоврядування, на яких
обговорюють плани роботи учнівського колективу.
Вже четвертий рік у Таращанському НВК працює радіостудія «Ерудит»
- ФМ», програми якої виходять тричі на тиждень. Новинкою року було те,
що до роботи творчої групи долучилися діти різних вікових категорій,тож
тематика програм урізноманітнилася і охопила більш широке коло
шанувальників шкільного радіо.
З учнівським активом проводяться тренінгові заняття, учні – лідери
залучаються до роботи районного учнівського товариства «Співдружність»
та ОРДК. Стали ініціаторами та учасниками багатьох проектів не тільки у
школі і районі (вечорниці в с. Калиновому та Новорічний лідерський бал) а й
Всеукраїнського проекту «Відкривай Україну». ( відео)
Учні гімназії були запрошені до гурту по відродженню українських
традицій до ватаги колядників. Колядка буде передена в АТО.
Учнівське самоврядування регулярно проводило свої засідання, на
яких обговорювалися плани роботи учнівського колективу, з учнівським
активом проводяться тренінгові заняття, учні – лідери залучаються до роботи
районного учнівського товариства «Співдружність».
Учнівським самоврядуванням було організовано ряд заходів. Учні – лідери
брали

участь у підготовці та проведенні загальногімназійних свят. До

Міжнародного дня Миру було проведено флеш – моб «Голуб миру» та
конкурс малюнку на асфальті. За ініціативи учнівського товариства було
проведено акцію «Макулатуринг» та солодкий ярмарок, кошти від яких
пішли на потреби учнівського колективу: було придбано листівки
пенсіонерам до Дня учителя, аудіопідсилювач, гітару, комплектуючі до

аудіоапаратури, світлову апаратуру, ліки в медпункт та надано благодійну
допомогу сім’ї Вернидубів.
Учнівським товариством було проведено тематичні вечірки «У колі
друзів» (9 – А кл.) та українські вечорниці ( 10 кл.), для учнів початкової
школи було організовано конкурс караоке та розважальну програму «Міс
Осінь», відбулася інтелектуальна гра для учнів 9 – 11 класів.

Загальні характеристики
Плинність кадрів: 2 вчителя початкової школи (молодих спеціаліста)
прийняті в зв’язку зі збільшенням мережі
Навчальні програми з усіх предметів виконано, з деяких предметів за
рахунок ущільнення навчального матеріалу (через велику кількість
святкових днів). Виконано і практичну частину навчальних програм, хоча
протягом року окремі учні несвоєчасно проходили тематичне оцінювання та
навчальну практику через хворобу та інші поважні причини.
Учні відвідували курси за вибором, факультативи
Відповідно до нормативних документів у гімназії проводився облік
відвідування учнями занять.

Фінансовий звіт
Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального
закладу здійснюється завдяки коштам батьків учнів гімназії, спонсорів,
працівників закладу та бюджетних коштів.
Частина будівлі школи прийнята в експлуатацію 145 років назад, частина –
50 років. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи
разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріальнотехнічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Забезпеченість закладу меблями 100%. Навчально-матеріальна база
школи та технічні засоби навчання раціонально використовуються у
навчально-виховному процесі.
Бухгалтером планово проводиться інвентаризація майна, зауважень
щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди
вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або
оприбутковуються.
В гімназії температурний режим на протязі року був в нормі.
Харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій здійснюється за
бюджетні кошти, частина учнів харчується за власний кошт.
Учнями гімназії було зароблено (макулатура та Солодка ярмарка) учнями:
9364 грн.
Витрачено на:
- Радіомікрофони
- Форма для команди КВК та команд спортивних - патріотичних
змагань,
- Листівки-привітання для вчителів пенсіонерів(8 березня, День
учителя)
Батьківським комітетом зібрано та витрачено: 106377,35 грн.
Вчительських грошей витрачено (ремонт учительської): 2520грн.
Послуги інтернету
№

Місяць

сума

1

Вересень

100,00

2

Жовтень

100,00

3

Листопад

100,00

4

Грудень

100,00

5

Січень

100,00

6

Лютий

100,00

7

Березень

100,00

8

Квітень

100,00

9

Травень

100,00

10

Червень
всього:

Літній ремонт
№
Назва
к-сть
ціна
1. Провід САПТ 4*16
55м
23,4
2. Анкерний зажим 4*16
2
21,45
3. Стартер с10
10
9,315
4.Стартер с 2
10
9,315
5.Лампа люм. 18 вт
20
22,4
6.Лампа люм. 36 вт.
5
25,75
7.Лампочка 75 вт.
20
5,2
8.Лампочка 300 вт.
8
13,66
9.Розетка подвійна
1
26,8
10. Автомат 6 А
1
34,6
11. Ізостріска
1
13,15
12.Лампа ЛЕД 15 вт
1
80,00
13.Емаль жовто\корич 2,8кг
84
93,67
14.Емаль біла 20 кг.
1
681,21
15.Емаль сіра 2,8
6
98,63
16.Емаль зелена 50 кг.
1
1584,53
17.уайт-спіріт 1 л
24
21,80
18.Бітумний лак 3,6 кг
7
104,09
19.Крейда МТД 5 кг
10
13,74
20.Валік 250 мм
15
30,48
21.Ізвісткова паста 4 кг
36
10,38
22.Саморіз 35
1 уп
111,50
23.Саморіз 75
1 уп
79,55
24.Круг відрізний 125*1,2
10
7,45
25.Електроди Моноліт 2,5 кг
1
114,06
26.Кісточка 63 мм
24
9,19
27.Макловиця 180 мм
10
35,90
28.Шпатель 150 мм
2
12,10
29.Шпатель 100 мм
2
11,07
30.рейка 20*40
20
10,00
31.рейка 40*50
6
25,00
32.МДФ сосна сучкова
3,58 кв.м 85,50
33.фольга 8мм
2м
21,80

900,00

сума
1158,3
38,61
93,15
93,15
403,20
115,87
93,6
98,35
26,8
34,6
13,15
80,00
7868,28
681,21
591,78
1584,53
523,20
728,63
137,40
457,20
373,68
111,50
79,55
74,50
114,06
220,56
359,00
24,10
22,14
200,00
150,00
307,16
43,60

34.Плінтус
35.кут внутрішній
36.Кут декоративний
37.шпалери
38.клей для шпалер

26,50
5,10
24,10
65,00
55,00
Всього:
Дезінфікуючі засоби
№
Назва
к-сть
ціна
1. Бланідас 300
1
200,00
2. Хлормісепт люкс
1
374,00
3.Біоактиватор Еколайн
1
906,00
1440 г.
Всього:
Канцелярія
№
Назва
к-сть
ціна
1.Запрошення
24
1,50
36,00
2.Запарошення
11
0,60
3.Табель
50
4.Заказний лист
2,85
5.Стержень
4
1,80
7,20
6.Стержень
2
0,80
7.Скотч
1 8,00
8.Скотч
1
18,00
№
Назва
9.Папка
4
10.Файл А4
11.Журнал практика управління
12.Чорнило-папір
3
13.Стрічка
4
14.Гофро-папір
3
15.Лєнта
3
16.Кнопки
2
17.Папір А4
18.Папка пластик
6
19.Папка
20.Файли А4
21.Листівка
35
22.Журнал
23.штраф МНС
102,00
24.лист в центр оцінювання
25.лист в Польщу
26.Інформційний збірник
27. лист до прокуратури

7
6
10
8
2

185,50
30,60
241,00
52,00
110,00
17988,06
сума
200,00
374,00
906,00
1480,00
сума
6,60
75,00

1,60
8,00
18,00

к-сть
ціна
сума
3,00
12,00
1
50,00
50,00
6
79,40
476,40
10,00
30,00
0,50
2,00
10,00
30,00
0,50
1,50
9,00
18,00
1
80,00
80,00
15,00
90,00
6
3,00
18,00
100
0,50
50,00
4,00
140,00
2
20,00
40,00

30,14

Всього :

191,19
375,20 1891,48
16,84
7974,32

Орг. Техніка, та обслуговування.
к-сть
ціна
1

№
Назва
1. Чорнило кенон
75,00
2. Заправка картриджа
1
3. Заправка картриджа
4. Заправка картриджа
5. Зарядка НР б\у
6. Кабель ВГА 4,5 м
7.Свіч 16 портів
8.Кабель ВГА
9.Переноска
10.Кабель ССА
11.Кабель ЮСБ 1,8 м
12.Чорнило кенон
13.Кабель НДМІ 5 м
14.Кабель НДМІ 7м
15.Мережевий фільтр
16.Телевізор Вінга 40
17.Телевізор Бравіс 40
12400,00
18.інтернет послуги
19.Програмне забезпечення 1
20.комутатор НДМІ
21.крісло престиж
1
22.Монітор Самсунг
2
23.Безперебійник
1
24.Системний блок Імпрезіон 2

сума

96,00
1
1
1
2
1

62,00

126

3,79

2
1
1
1
6
2
9

60,00

6400,00
6200,00
100,00

324,00

90,00
94,00
450,00
124,00
538,00
623,00
200,00
477,54
21,00
120,00
138,00
210,00
84,00
38400,00

900,00
600,00

1152,60
456,00
648,00
175,20

412,80

825,60
Всього:

58897,94
Господарські витрати
к-сть

№
Назва
1.Пакля
2.Розетка внутрішня
3.Відро (в туалет)
4.Труба 20*40
5.Арматура ф12 (грати)
6.Круг відрізний 125
7.Прожектор
8.Ручка до змішувача
№
Назва
9.Шестерня до електролобзика
10.розетка наружна
11.Кабель 2*0,5
12.ДВП

1
2
6
3
2
2
1
к-сть
1
2
10
4

ціна
58,00
70,00

ціна
32,00
5,00
70,00

сума
48,00
58,00
140,00
224,00
39,00
20,30
595,00
70,00
сума
180,00
64,00
50,00
280,00

13.фарба 4,2 кг
14.шпінгалет
15.кран 1/2
16.плівка захисна
17.Кран 3/4
18.хомут-дюбель
19.картрідж 40
20.лампа лед 12 вт
21.дюбель 6*80
22.сатенгіпс
23.грунтовка 5 л.
24.граблі
25.плівка захисна
26.серцевина
27.кліпси
28.замок
29.картрідж
30.розетка двійна
31.фума
32.скоба 10 мм.
33.окуляри захисні
34.скло для зварювання
34.вилка
35.картрідж
36.угол ¾
37.муфта ¾
38.кран ¾
39.замок навісний
40.ухо для замка
41.угол ф25
42.анкер
43.електроди ф3
44.анкер ф12
45.круг відрізний 125
46.шланг
47.заклепки
48.ізострічка
49.лак Лазурь
50.запаска до валіка
51.щітка
52.кран 20
53.згон 20
54.уніпак
55.мочалки
56.полотенце

1
2
1
6
2
1
1
1
1
10
1
1
10
1
2уп
1
1
1
1
1уп.
1

90,00
18,00
24,00
29,00
59,00
10,00
60,00
60,00
60,00
7,00
70,00
64,00
20,00
40,00
15,00

90,00
36,00
24,00
174,00
118,00
10,00
60,00
60,00
60,00
70,00
70,00
64,00
200,00
40,00
30,00
125,00
40,00
48,00
34,00

14,00
42,00

1

16,00

1

13,00
1
1
1
1
2
4
4
2

38,00
2,00
15,00
25,00
40,00
10,00
25,00
11,00

20,00
2,50
5,00
5,50

1

125,00
8
1
2
1уп

1
2
3
2
4
1
1
1уп
1

7,50

60,00
15,00
76,00

38,00
29,00
24,00
65,00
130,00
15,00
45,00
9,00
18,00
60,00
240,00
30,00
42,00
40,00
25,00

57.підкладка фольга
58.Кран 1/2
4
59.Автомат 16А
4
60.пудло+кришка
61.ганчірки для миття підлоги
62.карниз 2м.
2

№
Назва
1.профіль 600мм
2.профіль 1200мм
3.плита 600*600
4.дюбель 6*80
72,22
5.кабель2*1
6.вимикач внутрішній
7.труба ПП 25
50,32
№
Назва
8.перехід 25 3/4
9.американка25 ¾
10.анкер ф 10
11.болт м 6
12шайба м6
13.піна монтажна
14.фарба
15.грунтовка 5 л
16.лезвія
17.ніж
18.болт ф 8
19.гвоздики
20.фольга підложка
22.клей для шпалер
23.фарба снєжка
24.фарбник
25.насадка на валік
60,00
26.щітка
27.фарба 2,8 кг.
28.муфта 25
10,50
29.кран 25
30.американка 25

5

103,55
170,64
164,00

41,00

440,00
500,00
106,00
Всього : 5560,49

Витрати на бібліотеку
к-сть
ціна
15
4,85
72,75
10
30
21,28
638,40
2
10
1 31,78
2
к-сть
2

17,5

1
1
1
4

сума
9,41
36,11
5,97

59,70

25,16

ціна
сума
35,00
2
30,79 61,58
16,47
5,8
1,7
1 120,00
90,00
68,00
10,00
1 30,00
6,00
2 уп. 20,00
6 102,00
1 55,00
720,00
80,00
4
15,00

9
4

80,00
20,00

12
2

12,00
48,00
120,00 240,00
3

1
1

94,10

85,00
56,00

3,50

31.угол 25 90*
32.угол 25 45*
33.тройнік 20
34.труба пп 25
372,00
35.муфта 25 ¾
36. шпалери
37.клей

6 30,00
3 12,00
1 7,70
12

7
1

1 30,00
65,00
60,00
Всього :

31,00

455,00
60,00

3908,02
Матеріали на ремонт в учительській
№
Назва
к-сть
ціна
сума
1.Труба пп 25
6
21,87
131,22
2.коліно 25 45*
4
2,63
10,52
3.американка 25 ¾
4
30,79
123,16
4.тройнік 25
1
3,48
3,48
5.перехід 25 ½
1
8,75
8,75
6.кран Маєвського
1
9,77
9,77
7.рейка 20*40
30
15,00
450,00
8.МДФ груша
25 м.кв 84,4
2115,23
9.кріплення МДФ
7 уп
21,50 150,50
10.кут мдф
11
22,00
242,00
11.дюбель 6*80
4
41,50
166,00
12.саморіз 75
1
59,15 59,19
13.саморіз 55
1
59,70 56,70
14.плінтус ТІС
8
26,50 212,00
15.Кут ТІС
6
5,10
30,60
16.заглушка ТІС
2
4,30
8,60
Всього : 3777,72
Інші витрати
№
Назва
сума
1.Доставка матеріалів з Білої Церкви(літній ремонт) 350,00
2. Доставка матеріалів з Білої Церкви(літній ремонт) 300,00
3.Доставка новорічної ялинки
100,00
4.Організіційний збір проведення семінару
600,00
5.Медикаменти
195,85
6.Насіння на День гімназії
240,95
7.Заправка холодильної шафи
200,00
8.Подпрунки на Новий Рік
1306,00
9.Ремонт морозильної шафи
420,00
10.Витрати на кухню
450,00
11.Ркмонт холодильної шафи
800,00
12.Фарби на проект «Відкривай Україну»
464,00
13.Миючі засоби
844,40
14.Дозатори для рідкого мила в туалет
320,00

15.навчання по техніці безпеки
16.доставка пудла+кришки

100,00
100,00
Всього:

6790,80
ВСЬОГО:

106377,35

Витрати за державні кошти
№
Назва
1.Мультимедійний комплекс
1
2.Теелевісор Сатурн 40
1
3.Принтер Епсон
1
4.Мати спортивні
6
5.Персональні комп’ютери
6.Персональні комп’ютери
3
7.Заміна електролічильника
та лінії електропередач
8.Заміна вікон
9.Обладнання в кабінет хімії
10. Використання програми «Універсал»
11. Набір меблів для учительської
12.Набір парт та столів
13. Посуд в шкільну їдальню

сума
20404,15
8709,30
6244,45
6600,00
10

85000,00
24300,00
17272,42
936486,79
196500,00

2600,00
10300,00
38100,00
5930,00
Всього: 1358447,11

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово
поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно
проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди
прибране, доглянуте. своєчасно обрізуються дерева, кущі. Фарбується
огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться
скошування трави на газонах, періодичне вивезення сміття з території школи.
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. Наказом по школі
призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці,
сплановані заходи.
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. Вивчаючи стан
травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі
здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків,
створення безпечних умов навчання.
Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому
педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з
метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку
школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну
участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних
заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.
Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних
заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному
обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців:
відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження
заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

