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Вступ
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 28 січня
2005 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх

та

професійно-технічних

навчальних

закладів»,

від

23.03.2005 року № 178 «Про затвердження Примірного положення про
порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних

навчальних

закладів

перед

педагогічним

колективом

та

громадськістю», статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту», на
виконання наказу управління освіти адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради від 17.05.2017 № 104 «Про проведення звітів
керівників навчальних закладів», з метою подальшого утвердження відкритої
і демократичної державно-громадянської системи управління освітою,
поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й
виконання управлінських рішень проводиться звіт керівника навчального
закладу про виконану роботу за навчальний рік.
Я, як керівник навчального закладу, у своїй роботі керуюся
нормативними

документами,

встановленими

законодавством

України,

Статутом ХСШ № 162, колективним договором між адміністрацією та
профспілковим комітетом ХСШ № 162. Здійснюю керівництво закладом, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Харкова,
організую його навчально-виховну, фінансово-господарську, соціальнопобутову та іншу діяльність, забезпечую виконання завдань, передбачених
Статутом школи, річним планом роботи школи, робочим навчальним планом,
Програмою розвитку ХСШ № 162 до 2021 року. Представляю заклад в
державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях всіх
форм власності, керую педагогічної радою, здійснюю контроль за
організацією харчування та медичного обслуговування учнів, додержання
вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
працівниками закладу, формую контингент учнів, зараховую їх до школи,
забезпечую загальне обов’язкове навчання дітей у школі, забезпечую
своєчасний розгляд запитів громадян, дотримання прав та гарантії учнів,
здійснюю контроль за виконанням школою державних стандартів освіти,

якістю освіти випускників, охороною життя і здоров’я учнів та працівників
під час навчально-виховного процесу, здійснюю зв’язок з громадськістю,
координую роботу з батьками, батьківськими комітетами тощо. Виконую
інші завдання з організації забезпечення діяльності школи згідно з її
Статутом і чинним законодавством.

1. Загальні відомості про навчальний заклад
Згідно зі Статутом навчального закладу Харківська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області
знаходиться: 61064, м. Харків, вул. Пермська, 13. У школі визначена
українська мова навчання, за типом навчальний заклад є спеціалізованою
школою

І-ІІІ

ступенів

з

поглибленим

вивченням

іноземної

мови

(англійської). В основній і старшій школі запроваджене вивчення другої
іноземної мови (німецької або французької).
Школу було відкрито 1 вересня 1989 року. За проектною потужністю у
школі повинно навчатися 1176 учнів. У 2016/2017 навчальному році у 40
класах навчалося 1181 учень, з них до 1-х класів було зараховано – 154 учні,
до 10-х класів – 70 учні. У початковій школі навчалося – 547 учнів, основній
школі – 506 учнів, у старшій школі – 128 учнів. Протягом 2016/2017
навчального була збільшена мережа школи на два класи (2015/2016 н.р. – 38
класів, 2016/2017 н.р. – 40 класів). Мережа школи була збільшена у зв’язку з
відкриттям п’яти 1-х класів. Збережена мережа 9-х класів, наповнюваність в
яких менша нормативів. Не збільшена мережа класів на підзміні (п’ять класів
початкової школи – 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-Б, 4-В)
Протягом 2016/2017 навчального року продовжували навчання у школі
діти із зони АТО - 21 учень, для яких були створені належні умови для
навчання та виховання. Ці учні залучалися до позакласної діяльності, до
участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах: Нечипоренко Катерина (11-А
клас) посіла призове місце в обласному етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з англійської мови, є претендентом на нагородження золотою
медаллю; Білецький Руслан (10-Б клас) – у складі шкільної команди юнаків
10-х класів став призером районного етапу військово-спортивної гри
«Патріот», очолив збірну команду району на міських змаганнях з військово-

спортивної гри «Патріот», нагороджений грамотою Департаменту освіти
Харківської міської ради.
За 2016/2017 навчальний рік: прибуло - 7 учнів,

вибуло – 8 учнів,

Рух учнів пов’язаний із зміною місця проживання родин, так 1 учень вибув
на ПМЖ за кордон, 4 учні – по Україні, 3 учні – по м. Харкову. Зарахування
та вибуття учнів проводилося згідно з діючими нормативними документами.
Протягом звітного періоду були створені необхідні умови для
дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. Травмування
виробничого характеру серед працівників школи не було. Також не було
травмування дітей під час навчально-виховного процесу (у минулому
навчальному році було травмовано 3 учнів: 2 - у І півріччі, 1 – у ІІ півріччі).
За погодженням з Харківським міським управлінням Головного
управління держсанепідслужби у Харківській області школа працювала у
такому режимі: початок занять о 8.00, закінчення о 15.35 з урахуванням
підзміни (трьох 3 класів та двох 4 класів). Враховуючи позакласну, гурткову
роботу, школа працювала до 20.00.

2. Матеріально-технічна база ХСШ № 162
Згідно своїх посадових обов’язків як керівник навчального закладу
забезпечую облік збереження та поповнення навчально-матеріальної бази
школи відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої
звітності до ЦБ УО.
У 2016/2017 навчальному році, враховуючи рішення загальних зборів
школи, ради школи, батьківського комітету школи та батьківських комітетів
класів,

увага

приділялася

облаштуванню

приміщень

та

території

навчального закладу, виконанню програми енергозбереження. Протягом
звітного періоду не надходило зауважень, скарг щодо санітарно-гігієнічного
стану шкільних приміщень, території школи.
У 2016/2017 навчальному році функціонувало 45 навчальних кабінетів,
з них: 12 кабінетів початкової школи, 15 предметних кабінетів, 16 кабінетів
для вивчення іноземної мови, 2 кабінети інформатики; 2 спортивних зала. На
базі шкільних майстерень проводяться уроки трудового навчання для хлопців
та дівчат в окремих приміщеннях. На початок навчального року згідно з

діючим законодавством були складені акти на роботу кабінетів фізики, хімії,
біології,

інформатики,

шкільних

майстерень,

спортивних

залів

та

спортивного майдану. Всі навчальні кабінети відповідали санітарногігієнічним нормам.
У звітний період були проведені загальні збори школи (вересень 2016),
загальні збори батьківського комітету школи та батьківських комітетів класів
(вересень 2016, січень 2017), засідання ради школи (вересень 2016, січень
2017, квітень 2017), на яких розглядалися питання щодо зміцнення
матеріально-технічної бази школи, навчальних кабінетів у поточному та у
наступному навчальних роках. Загальними зборами школи, зборами
батьківського комітету школи та батьківських комітетів класів, радою школи
була ухвалена та прийнята програма розвитку школи на 2017-2021 роки, на
класних батьківських зборах було сплановано проведення ремонтних робіт у
навчальних кабінетах, закріплених за класами. На загальних зборах школи та
зборах батьківських комітетів у вересні 2016 року були підведені підсумки
зміцнення матеріально-технічної бази школи та ремонтних робіт щодо
підготовки школи до 2016/2017 навчального року. У січні 2017 року
батьківський комітет школи звітував про залучення та використання
благодійної допомоги у І семестрі 2016/2017 навчального року.
Про залучення та використання благодійної допомоги у ІІ семестрі та
за період навчального року доповість голова батьківського комітету школи
Лихоліт Т.О.
(Звіт батьківського комітету школи про залучення та використання
благодійної допомоги розміщується на сайті школи щомісячно).
Дякую батьківським комітетам за проведену роботу у 2016/2017
навчальному році. Подяка батьківському комітету школи Лихоліт Т.О.,
Хуторному О.А., Передерію О.А., Устименко Ю.Г., Дідковській М.М.,
Щербаченко С.О., Куштиму А.М., Саба Л.В., Могилі Н.Ю., Плетньовій Н.Ю.
за забезпечення участі ХСШ № 162 в районних, міських заходах. Дякую
голові

батьківського

комітету

школи

Лихоліт

Т.О.,

представникам

батьківської громадськості школи Мозголіну С.В., Поліщук В.І. за активну
участь у роботі батьківської ради Новобаварського району.

3. Кадрове забезпечення навчального закладу
Згідно з посадовими обов’язками керівник навчального закладу
здійснює добір та розстановку кадрів, розподіляє педагогічне навантаження
педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом школи,
здійснює контроль за виконанням навчальних планів та програм, змістом
навчально-виховної роботи, сприяє діяльності методичних об’єднань,
організовує атестацію педагогічних працівників школи і створює умови для
підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, подає
документи уповноваженим органам на представлення працівників до нагород
та заохочень.

Так, у 2016/2017 навчальному році за штатним розписом

кількісний склад штатних одиниць складав 133 особи. У порівнянні з
минулими роками відбулася значна плинність педагогічних кадрів. У звітний
період звільнилося 3 педагогічних працівника. Також були звільнені
лаборант, двірники. Прийнято на роботу 9 працівників, з них: 1 сумісник
(вчитель англійської мови), 5 педагогічних працівників, 1 лаборант, 1
бібліотекар, 1 прибиральник службових приміщень.
Протягом звітного періоду існували 4 вакансії на посаду вихователя
ГПД, вчителя інформатики, вчителя образотворчого мистецтва, бібліотекаря.
Вакантні посади вихователів ГПД були розподілені серед вчителів
початкових класів.
На кінець 2016/2017 навчального року

кількість педагогічних

працівників складає 79, з них: сумісників – 5, у відпустці по догляду за
дитиною – 4.
У 2016/2017 н.р. проведена атестація 10 педагогічних працівників.
Встановлено вищу категорію – 2 педпрацівникам, встановлено педзвання
«Вчитель-методист» - 2, «Старший учитель» - 2.
Було організовано проходження курсової перепідготовки педагогічних
працівників згідно з затвердженим планом.

4. Медичне обслуговування учнів ХСШ № 162
При виконання посадових обов’язків керівника навчального закладу
особлива увага приділяється медичному обслуговуванню учнів. У 2016/2017
н.р. від 2 дитячої міської поліклініки медичне обслуговування у школі

здійснюють

згідно

з

графіком

лікар Масалова С.Г., медична сестра

Білоус В.О. Пріоритетними напрямами роботи є:
просвітницької

роботи

серед

учнів,

батьків,

проведення санітарнопрацівників

школи;

попередження та виявлення різних видів захворювань у дітей; забезпечення
дотримання учнями установленого санітарно-протиепідемічного режиму;
санітарно-гігієнічних норм; формування у дітей гігієнічних навичок та
здорового способу життя. У звітний період були проведені профілактичні
медичні огляди учнів з 1 по 11 клас на початок навчального року, після
проведення шкільних канікул. Згідно з планом роботи управління освіти
адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради та Харківською
міською дитячою поліклінікою № 2 були проведені поглиблені медичні
огляди учнів 8-10 класів (жовтень 2016 р.), юнаків 11-х класів допризовного
віку (січень-лютий 2017 р.), 5-7, 11-х класів (лютий 2017 р.), 3-4 класів
(березень 2017 р.), 1-2 класів (квітень 2017 р.). Кожен клас забезпечено
листом здоров’я, в якому вказано розподіл дітей за групами здоров’я. Для
проведення поглиблених медичних оглядів батьківськими комітетами були
виділені кошти на придбання індивідуальних засобів гігієни, засобів для
медичного обстеження, медичне обладнання. Питання щодо медичного
обслуговування

учнів

знаходиться

на

постійному

адміністративному

контролі, розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при
директорові, батьківських зборах; проводиться моніторинг стану здоров’я
учнів. На базі школи створені умови для зміцнення здоров’я підростаючого
покоління: 2 спортивних зали, шкільний стадіон, робота спортивних секцій.
До Дня захисту дітей за міською програмою на шкільному стадіоні було
встановлено тренажерний комплекс, який користується значним дитячим
попитом. Систематично проводиться оздоровчо-профілактична робота з
учнями:

диктанти,

бесіди,

зустрічі

з

медичними

працівниками.

Продовжилася співпраця з медичним коледжем Харківського національного
медичного університету з питань профорієнтаційної роботи, виконання
практичних завдань з надання першої медичної допомоги в наслідок
надзвичайних екстремальних ситуацій.

5. Організація харчування учнів у ХСШ № 162
Одним із важливих аспектів у роботі директора школи є організація
харчування учнів. Харчування учнів у шкільній їдальні забезпечувалося 5
працівниками КП «Дитяче харчування». Згідно з графіком здійснювалося
безкоштовне (за кошти міського бюджету) гаряче харчування учнів 1-4-х
класів, ГПД (за батьківські кошти). У 2016/2017 н.р. збільшилася кількість
дітей 1-4 класів, які забезпечувалися гарячим харчуванням за кошти міського
бюджету: 548 учнів (у 2015/2016 н.р. –515 учнів); збільшилася кількість учнів
1-х класів, які харчувалися молоком за кошти міського бюджету – 156 дітей
(у 2015/2016 н.р. – 151 дитина); 8 дітей пільгових категорій було забезпечено
харчуванням за кошти міського бюджету, з них: діти-сироти – 2; діти, які
знаходяться під опікою – 1; малозабезпечені – 5. Адміністрацією школи
проводилася

робота

з

класними

керівниками

щодо

організованого

харчування учнів. Для забезпечення більшої кількості учнів 5-11-х класів
гарячим харчуванням на початок 2016/2017 навчального року була збільшена
кількість посадкових місць у шкільній їдальні. Для одночасного харчування в
обідній залі 174 місця (2015/2016 н.р. - 162). Збільшився відсоток учнів 5-11х класів, які отримували гаряче харчування за батьківські кошти – 97,2%
(2015/2016 н.р. – 93,4%).
Колективом школи та батьківським комітетом школи приділялася увага
зміцненню бази шкільної їдальні. Діти забезпечувалися водою гарантованої
якості «Ордана». Для забезпечення гарячою проточною водою шкільну
їдальню було обладнано водонагрівачами (2). Шкільна їдальня була
забезпечена достатньою кількістю посуду, миючими та дезінфікуючими
засобами.
Організація

харчування

учнів

знаходиться

на

постійному

адміністративному контролі, контролю управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради,

Департаменту освіти

Харківської міської ради. Так,

Харківським міським

у звітний період

управлінням Головного управління держсанепідслужби у Харківській області
здійснювалася перевірка санітарно-гігієнічного стану приміщень школи,
організації харчування, епідеміологічного режиму. Управління освіти
адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради здійснювало

контроль за організацією харчування щомісячно. Питання щодо організації
харчування учнів заслуховувалося на нарадах при директорові, на засіданні
педагогічної ради, батьківських зборах. Представниками ради школи та
батьківського комітету школи проводився громадський контроль за
організацією харчування. У грудні 2016 року було проведено анкетування
учнів та батьків щодо стану організації харчування у школі. Зауваження,
рекомендації, отримані від батьків учнів враховувалися працівниками
їдальні.

6. Навчально-виховна робота у ХСШ № 162
Проводилася певна робота щодо виконання ст. 53 Конституції України,
ст. ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону України «Про
загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства»,
постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про
затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
Протягом 2016/2017 н.р. проводилася спільна робота з колегами –
директорами шкіл № 28, 127, гімназії № 65 щодо набору учнів до 1-х , 10-х
класів. Проводилася спільна робота з колективом школи № 127 з питання
обліку навчання дітей шкільного віку, які мешкають у мікрорайоні школи.
Виконувалися заплановані заходи щодо охоплення навчанням дітей
п’ятирічного віку.
З вересня 2016 року по 31 травня 2017 року на базі школи працювала
«Школа майбутнього першокласника» (на орендних умовах). Діти з
задоволенням відвідували заняття у цій школі. Підготовка велася з таких
предметів: українська мова та читання, математика, англійська мова. Діти, які
відвідували «Школу майбутнього першокласника»,

беруть участь у

конкурсному прийомі до 1 класу на 2017/2018 навчальний рік. Всього
надійшло заяв до участі у конкурсному прийомі до 1 класу – 205 заяв.
У 2016/2017 навчальному році були забезпечені умови для якісного
навчання 3-х учнів за індивідуальною формою навчання: початкова школа –
1 учень; старша школа – 2 учня.
З 29 травня 2017 року

організована робота на базі ХСШ № 162

дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням дітей «Барвінок». У

порівнянні з минулим роком виявили бажання відвідувати ДЗВ – 530 учнів, з
них: 19 дітей пільгових категорій, 6 обдарованих та талановитих дітей за
кошти міського бюджету (у 2015/2016 н.р. – 425 учнів, з них – 20 дітей
пільгових категорій). При ДЗВ організована робота мовних загонів для учнів
5-8, 10-х класів.

7. Управлінська діяльність у ХСШ № 162
Згідно з планом роботи ХСШ № 162 на 2016/2017 навчальний рік на
постійному контролі знаходилася організація навчально-виховного процесу в
школі. Особлива увага з боку директора школи, адміністрації зверталася на
організацію чергування, дотримання учнями правил поведінки, зовнішнього
вигляду, відвідування учнями навчальних занять, виконання педагогічним
колективом

правил

внутрішнього

трудового

розпорядку,

виконання

інструкції класного керівника тощо. На контролі знаходився стан викладання
предметів вчителями, які проходили атестацію у 2016/2017 навчальному
році, а саме: викладання фізики та математики, іноземних мов та спецкурсів з
англійської мови, української мови та читання у 1-4-х класах, «Основ
здоров’я»,

фізичної

культури,

«Захисту

Вітчизни».

На

класно-

узагальнюючому контролі знаходилися класи, які потребують особливої
адміністративно-педагогічної уваги: 6-9 класи. Особисто мною були
перевірені ведення щоденників учнів цих класів, ведення зошитів з
української мови і літератури, математики, англійської мови. За результатами
контролю були проведені наради з класними керівниками, вчителямипредметниками, які працюють в 6-9 класах, бесіди з батьками учнів, які не
дотримуються вимог щодо оформлення щоденників, ведення зошитів тощо.
На контролі знаходилася робота вчителів 1-х, 5-х, 10-х класів, вихователів
ГПД. Зверталася увага на організацію навчального процесу з англійської
мови у 1-х, 4-х класах. За результатами контролю було запропоновано
батькам 2-х учнів початкової школи вирішити питання щодо переведення їх
дітей до інших навчальних закладів.
На постійному контролі директора школи знаходиться питання
підготовки до ЗНО учнів випускних 11-х класів. Так були проведені загальні
збори батьків учнів випускних 11-х класів (вересень 2016, січень 2017,

березень 2017) з питань умов проведення ЗНО 2017 року. З цього ж питання
були проведені інструктивно-інформаційні збори з учнями випускних 11-х
класів. Наслідком цієї роботи стало своєчасне реєстрування учнів 11-х класів
для проходження ЗНО, своєчасне прибуття випускників на пункти
проведення ЗНО. Згідно з Порядком переведення учнів (вихованців)
загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015

№ 762, до

наступного класу переведені учні 1-3-х класів, до основної школи учні 4-х
класів, до 11-го класу – учні 10-х класів.
У порівнянні з 2016 роком збільшилася кількість претендентів на
нагородження золотою або срібною медаллю.
Закінчили 2-8-й, 10-й класи з Похвальним листом 123 учні.
Створені
ХСШ № 162:

належні

умови для презентації досвіду педпрацівників

на базі школи проводилися семінари для педагогічних

працівників Новобаварського району – 12. Педагогічні працівники школи
залучалися до участі у виставках, конференціях, семінарах міського,
обласного,

Всеукраїнського,

Міжнародного

рівнів.

Представники

адміністрації та кафедри іноземних мов взяли участь у І Міжнародному
освітньому форумі, який відбувся у м. Харкові (отримали Сертифікати), у
рамках реалізації спільного проекту Міністерства освіти і науки України та
Британської ради відвідали тижневий семінар «Вчитель нового покоління» у
м. Львові. Педагогічний колектив школи брав участь у обласній тематичній
виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ
століття» (Диплом І ступеня) та став учасником V Міжнародної виставки
освіти за кордоном World Edu «Сучасні заклади освіти - 2017».
Також були створені умови для підготовки та участі вчителів школи у
фахових конкурсах. Так, вчитель музичного мистецтва Брязгіна Я.В. стала
переможцем районного та фіналістом міського конкурсу «Учитель року2017».
У 2016/2017 навчальному році ХСШ № 162 була базовою для
проведення таких заходів:
- Районна педагогічна конференція (серпень);
- Міський турнір «Юних хіміків» (вересень)

- Районні олімпіада з правознавства та іноземних мов (листопад);
- Районні турніри «Юних правознавців» та «Юних економістів»;
- Районний етап міського конкурсу «Шкільні дебати» (березень-квітень);
- Міський фестиваль літературно-музичних композицій (квітень).
Також на базі нашої школи була організована робота святкових
майданчиків для мешканців Новобаварського району: до Дня Незалежності
України (24 серпня 2016 року), «Масляна» (24 лютого 2017 року), до Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня 2017 року), до Дня
захисту дітей (1 червня 2017 року).
У 2016/2017 навчальному році управлінням освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради були здійснені перевірки
організації харчування, роботи ГПД, ведення шкільної документації,
проведення районних семінарів, заходів, організація і проведення ІІ етапу
предметних олімпіад з іноземної мови та правознавства; стан військовопатріотичного виховання і матеріально-технічної бази предмета «Захист
Вітчизни». Управлінням освіти адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради спільно з ССД Новобаварського району УССД
ДПСП ХМР вивчали стан виховної роботи та заходів з питань організації
виховної

роботи

щодо

захисту

дітей-сиріт

та

дітей,

позбавлених

батьківського піклування. За результатами перевірок діяльність ХСШ № 162
визнана на високому рівні.
Згідно з планом роботи ХСШ № 162 на 2016/2017 навчальний рік мною
було прийнято до 1 класу та оформлено документи на 156 учнів, прийнято
до 10 класу та оформлено документи на 70 учнів.
Проведено:
- 8 нарад при директорові;
- 7 засідань педагогічної ради;
- 5 засідань атестаційної комісії;
- Об’єктові тренування з питань цивільного захисту (листопад 2016);
- «День ЦЗ» (14.04.2017);
- організаційні заходи щодо приймання дітей до 1 класу на 2017/2018
навчальний рік (квітень-травень 2017р.).

Протягом 2016/2017 навчального року була організована співпраця з
ХНУ

ім.

В.Н. Каразіна, ХНПУ ім.

Г.С. Сковороди,

Харківською

гуманітарною педагогічною академією, Харківською академією фізичної
культури,

Харківською

національною

фармацевтичною

академією,

Харківським регіональним інститутом національної академії державного
управління

при

Президенті

України.

Підведені

підсумки

роботи

з

громадським об’єднанням «Ла Страда – Україна» з питань виховання у
підростаючого покоління впевненості в умовах конфлікту в Україні.
На виконання наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від
20.04.2017 № 110 «Про роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2017 році на базі загальноосвітніх навчальних закладів м.
Харкова»,

управління

освіти

адміністрації

Новобаварського

району

Харківської міської ради від 28.04.2017 № 81 «Про роботу пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році на базі
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської
ради Харківської області» на базі закладу була організована робота пункту
тестування

для

проведення

зовнішнього

незалежного

оцінювання

з

української мови (23.05.2017). Для забезпечення роботи пункту проведення
тестування у якості персоналу були залучені: директор школи Тернавська
Т.Б. – відповідальний

за пункт тестування, заступник директора з НВР

Романова Н.В. – помічник відповідального за пункт тестування, 19
працівників ХСШ № 162 у якості інструкторів, чергових пункту тестування.
Робота пункту проведення тестування на базі ХСШ № 162 була визнана
ХРЦОЯО на високому рівні.
За моїм поданням до ради школи, до управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

були відзначені

грамотами, подяками 247 учнів та їх батьки. Грамотами різного рівня були
відзначені вчителі-предметники, які підготували переможців та призерів
міських олімпіад та турнірів, ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН – 22.

Грамотою управління

освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради були
відзначені працівники ХСШ № 162 з нагоди особистого ювілею – 5

працівників; грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради – 3
педпрацівника,

грамотою Департаменту освіти і науки ХОДА – 2

працівника.
Дякую педагогічному колективу за результативну роботу у 2016/2017
навчальному році, особливо хочу відмітити роботу заступників директора з
навчально-виховної роботи: Зінченко О.О., Романової Н.В., Рудакової А.О.,
Токар О.В., заступника директора з виховної роботи Рохман Я.В., заступника
директора з господарської роботи Напльокової В.М., практичного психолога
Шевченко О.М., соціального педагога Кісіль О.В., завідувача бібліотекою
Маляренко Л.М., секретаря школи Христоєвої М.В.

8. Робота з батьками та громадськістю
Відповідно

до

функціональних

обов’язків

організація,

ведення

діловодства та відповідальність за збереження документів за звернення
громадян покладається на директора школи.
В рекреації, біля кабінету директора оформлено інформаційний куточок
з питань звернення громадян, законодавства України щодо освіти.
Затверджено

графік

прийому

громадян

адміністрацією

школи

відповідно до своїх повноважень.
Я здійснювала прийом громадян згідно з графіком двічі на тиждень:
у понеділок – з 14.00 – 18.00
четвер – з 9.00 – 13.00.
За необхідністю, приймалися громадяни і поза встановленого графіку.
У 2016/2017 навчальному році в основному звернення громадян були
пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, прийомом дітей до
школи, вибуттям учнів; переведенням із класу до класу, з групи до групи;
питаннями оренди приміщень, працевлаштування, профорієнтації, укладання
договорів про співпрацю з ВНЗ та іншими закладами освіти; звільнення від
фізкультури;

організація

індивідуального навчання.

гурткової

та

виховної

роботи

у

школі,

Питання виконання Закону України «Про

звернення громадян» розглядалися мною на засіданнях при директорові
щоквартально. Підведені підсумки виконання Закону України «Про
звернення громадян» за І півріччя 2017 року.

У звітний період запитів від громадян про надання інформації
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» не
надходило.
Значна увага з мого боку приділялася спільній роботі колективу школи,
з батьківськими комітетами, радою школи, батьківською громадськістю.
Особисто мною були проведені:
- загальні батьківські збори (вересень, січень);
- загальні збори школи (вересень);
- загальні збори батьків: майбутніх перших класів (квітень); 9-х, 11-х
класів (квітень, травень);
Брала участь у загальних зборах батьківських комітетів школи
(вересень, січень).
Спільно з батьківським комітетом школи організовані і проведені свята
«Першого дзвоника», «Осінній ярмарок», Новорічні свята, «Масляна»,
«Останній дзвоник».
Хочу відмітити активну роботу родин Дідковських, Лебединських,
Мамонових, які брали активну участь в усіх шкільних та районних виховних
заходах. Активну участь у всіх заходах школи брали представники
батьківської громадськості Мозгунов С.В. (3-А клас), Міненко Ж.В., Багрова
К.О., Комарова О.В. (11-Б клас). Висловлюю подяку батьківським та
учнівським колективам 3-А, 4-А, 7-А класів за активну участь у всіх
виховних заходах.
Хочу відмітити плідну співпрацю з депутатом Харківської обласної
ради Ткаченком О.Ю., який у 2016/2017 навчальному році подарував дітям
нашої школи та школам Новобаварського району безкоштовне відвідування
Харківського цирку, ТЮГу (діти пільгового контингенту). Продовжуються
дружні

стосунки

«Харківміськліфт»

з
Топчій

директором
О.О.,

комунального

директором

підприємства

підприємства

«СанТан»

Паламарчуком О.М.. Благодійним фондом Паламарчука О.М. школі було
подаровано 2 тенісних столи, проведено турнір з настільного тенісу серед
учнів ХЗОШ № 28, № 127 та ХСШ № 162 (перемогу здобула команда нашої
школи).

Дякую всім присутнім представникам батьківської громадськості за
підтримку, порозуміння, за створення належних умов для навчання і
виховання підростаючого покоління в ХСШ № 162.
Досягнення ХСШ № 162 у 2016/2017 навчальному році:
- 3 стипендіата Харківського міського голови «Обдарованість»;
- 1 стипендіат Харківської міської ради «Кращий учень навчального
закладу»;
- Перемога

у

міському

конкурсі

«Учень

року»

у

номінації

«Інтелектуал року» (учень 11-А класу Кашаба Олександр);
- І місце на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН з англійської мови;
- ІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН з французької мови;
- 15 переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад (англійська мова, німецька мова, французька мова, фізика,
математика, інформатика, географія, хімія, правознавство);
- 6 переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН (англійська мова,
німецька мова, французька мова, медицина);
- 6 переможців Міських предметних олімпіад з інформатики,
математики, фізики;
- 3 переможця міської олімпіади випускників початкової школи
«Путівка у науку»;
- 4 перемоги у міських турнірах («Юні хіміки», «Юні економісти»,
«Юні правознавці», «З основ інформатики»);

Директор Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 162
Харківської міської ради
Харківської області

Т.Б. Тернавська

