
Звіт 
директора 

про роботу за 

2021-2022 

навчальний 
рік



Нормативно-правове 
забезпечення

 Конституція України

 Закон України “Про освіту” 2017 рік (зі 
змінами)

 Закон України “Про загальну середню освіту” 
2020 рік

 Закон України “Про дошкільну освіту” 
ред.2022 рік

 Статут закладу 2022 рік

 Нормативні акти, що регламентують роботу 
закладу освіти



Управління закладом 
освіти

Оленівський

НВК

Створення безпечних та

комфортних умов

для учасників 

освітнього 

процесу

Демократичні засади 

управління

Виконання державної

політики 

у галузі освіти

Збереження кількісних 

та якісних 

параметрів мережі

Стимулювання 

професійного 

росту педагогів

Забезпечення розвитку

індивідуальних

творчих здібностей дітей

Впровадження нових 

освітніх технологій

Удосконалення змісту 

освітнього процесу



Забезпечення обов'язковості освіти

Підвезення учнів

51

29

26
Оленівка

Олександрівка

Жабелівка

29

103

106

106

Кількість учнів

2019-2020 н. р.

2020-2021 н. р.

2021-2022 н.
р.106



Охоплення дошкільною 
освітою

18 17 16

2019-

2020

н.р.

2020-

2021

н.р.

2021-

2022

н.р.

Кількість вихованців



Кадрове забезпечення

Освітній процес забезпечували 21 
педагогічний працівник 

(95% від потреби)

Якісний склад

7

43

7

4
Вища к.

І к.

ІІ к.

Спеціаліст

Ст. учитель

Віковий склад

2

4

7

7

1 до 3-х років

3-10 років

10-20 років

20-30 років

понад 30
років



Методична робота

 Методичні та педагогічні ради

 Шкільні методичні об'єднання

 Участь педагогів у вебінарах та
тренінгах

 Групові та індивідуальні 
консультації

 Курсова перепідготовка

 Участь педагогів у фахових
конкурсах



Навчальна діяльність учнів

Рівень навчальних досягнень за 2018-2019 н. 

р.

8%

52%

38%

0%

Високий рівень знань

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий рівень знань 



Наші переможці

 Штурма Дмитро – ІІІ місце у ІІІ-у етапі Всеукраїнської 
олімпіади з екології

 Нечипорук Анастасія – І місце у ІІ етапі 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 
Петра Яцика

 Нечипорук Анастасія – І місце У ІІ етапі та ІІ у ІІІ 
етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 
літератури

 Нечипорук Анастасія – І місце у ІІ етапі ХІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка



Виховна та 
позакласна робота

Пріорітетні напрямки виховної роботи зі 
здобувачами освіти:

- національно-патріотичне виховання

- протидія булінгу та насильству

- протидія торгівлі людьми

- волонтерський рух

- екологічне виховання



Виховна та 
позакласна робота



Співпраця з батьками та 
громадськістю

 Вороновицька селищна рада,  як орган 
місцевого врядування

 Відділ соціального захисту Вороновицької 
селищної ради

 СТОВ Поділля с. Оленівка

 ВБФ С.Тігіпка

 СФГ Відродження с. Жабелівка

 Рада закладу

 Батьківська рада



Соціальний захист

На контролі адміністрації постійно перебуває питання соціального захисту 
та підтримки здобувачів освіти пільгових категорій, а саме:

- діти, позбавлені батьківського піклування – 1

- діти із малозабезпечених сімей – 4

- діти з ООП – 1

- діти із багатодітних родин – 38



Організація харчування

 Здобувачі освіти 1-4 класів – 35 дітей

 Пільгові категорії дітей  – 10 дітей

 Учні 5-11 класів – 24 дитини

 Вихованці ГПД – 30 дітей

 Вихованці ЗДО – 16 дітей



Охорона праці та безпека 
життєдіяльності

Реалізується через:

- виконання планів заходів щодо ОП, БЖ та ПП(затверджені 
наказами )

-інструктажі з працівниками та здобувачами освіти

-забезпечення медичного обслуговування учасників освітнього 
процесу

-контроль за дотриманням правил ТБ та ПП

-організація проходження навчань з ЦЗ та ОП

-організація заходів з ЦЗ

-контроль за дотриманням протиепідемічного режиму

-організація перевірки ел.обладнання, стану споруд та обладнання

-проведення необхідних досліджень та замірів до початку 
навчального року



Охорона праці та безпека 
життєдіяльності



Матеріально-технічне 
забезпечення 

 13 кабінетів

 Спортивна зала

 Бібілотека

 Програма “Шкільний автобус”

 Комп'ютерний парк налічує: 2 інтерактивних комплекси, комп'ютерний 
клас (5+1), ноутбуки -11, телевізори – 3, проектори - 3



Пріорітетні завдання на 
наступний навчальний рік

 Забезпечення функціонування закладу в 
умовах воєнного стану

 Забезпечення якісного освітнього процесу  в 
т.ч. і в дистанційному режимі

 Якісне впровадження нового Державного 
стандарту базової середньої освіти

 Оснащення телевізорами 5-ти навчальних 
кабінетів

 Забезпечення дотримання вимог НАССР
 Оновлення та завершення огорожі території 

закладу


