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3BiT КАРАСИК Оксани Петрiвни,
директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ <XAPKIBCЬKA

сАнАТоРНА шкоЛА Ngl> xAPKtBcbKoi ОБЛАсНоi рАди, за перiод
з 29.05.2020 по 04.0б.202l

За перiол з 29.05.2020 по 04.06.202l мною здiйснювалось оперативне
керiвництво КОМУНДЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (XAPKIBCЬKA СДНДТОРНА
lIIКоЛд NpI> ХдРКIВСькот оБлдСНоi РдДи (далi - кз (хсш Nal) хор),
забезпсчувzulась його лiяльнiсr,ь. ефек,гивне використання i зберiгання майна,
закрiпленого за закладом освiти, належним чином велась фiнансово-
господарська лiя.ttьнiс гь.

Управлiння закладом освir,и упроловж року злiйснювалось вiдповiдно до
чинного законодавства iбуло спрямоване на реалiзацiю законiв УкраТни <Про
ocBiTy>, <[Ipo повну загальну середню ocBiTy), !ержавного стандарту
початковоТ освiти, !ержаввого стандарту базовоТ i повноТ загальноТ середньоi
освilи. конuеltцiТ IloBoi 1KpaiHcbKoT школи. нормативно-iнстр)кlивних
документiв в галузi освiти Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни, розпоряджень XapKiBcbKoT обласноТ ради, XapKiBcbKoi обласноТ
державноi алмiнiстрачiТ, нормативних документiв {епартаменту науки i освiти
XapKiBcbKoT обласноТ лержавноi адмiнiстрачiТ.

Робота всього колективу направлена на виконання поставленоТ мети:
збереження злоров'я lli,гей, розвиток творчих здiбностей учнiв. iх соцiальна
адаtltаttiя. сIворення умов лJIя роtвиlку кожноТ дитини на ocHoBi tдностi
освiтнього лроцесу-tа 1ворчого спiвробi,гниttгва пе.llагогiв, батькiв iдiтей,

[{а сього,цнi в КЗ <ХСШ N9l,, Х()Р сформовано оtlтимальну мережу
дошкiльних груп ,ra к-пасiв. /furя потреб вихованцiв дiють 4 дошкiльнi групи.
Учнi маюrь можливiсть навчатися у заклалi з I-го по l l-й клас та отримувати
доступ llo якiсноТ освir,и.

Протягом року комtIлексно вирiшувались проблеми лiкування та
реабiлiтацiТ учнiв (вихованцiв). За лiагнозами захворювань дiтей iз lЗ9учнiв
мають:
- цукровий дiабет 26 осiб;
- дифузний нетоксичний зоб 94 особи;
- змiulаний зоб l особаl
- l,iпоп_ltазiя tцитоподiбнот залози l особаl
- а1 tоivуtlttий lерсоiLиl 5 осiб:
- riлота:lамiчrlий син,ltром ltyбc,pтar rro1,o перiоду - б осiб;
- на.(лиlllкова vаса li.la ] особиi
- ожирiння .- l особа;
- t]орушення Iлiкемii на,гttlе ceplle l особа;
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вроджена гiполлазiя наднирковоi зirлози - l особа,
вроджениЙ гiпотиреоT - I особа.
вихованцiв дошкiльних груп маюгь дiагнози захворювань:

- дифузний зоб I ]а II с,],, 5l особа;
- лифузнi змiни в паренхiмi щитоподiбноТ залози - 7 осiб;
- дефiцит маси тiла - 3 особи;
- затримка темпiв росту - l особа;
- обтяжена спадковiсть по чукровому лiабету - I особа;
- надлишкова маса тiла - 2 особи;
- екзогенно-конституttiйне ожирiння - l особа,

,щеякi учнi (вихованцi) маю lb декiлька захворювань,yci учнi (вихованtli) закладу знаходяться пiд постiйним медичним
наглядом. l]вiчi на мiсяtlь кожна дитина лрохолить добовий глiкемiчний
профiль. В осiнньо-зимово-весняний перiол лiти отримують вiтамiнотерапiю
( полiвiтам iH и ).

26.05.202 l спецiалiстами [ержавноi установи <Iнститут охорони здоров'я
дiтей та пiдлiткiв Нацiона_льноi академii меличних наук Украiни> проводився
поглиблений медичний огляд учнiв (вихованцiв) закладу.

Результатом роботи всього колективу КЗ (ХСШ JVsl) ХоР с вiдсутнiсть
тяжких, потребуючих реанiмацiТ cTaHiB - гiпо- та гiперглiкемiТ в учнiв
( вихованчiв).

у Кз (хсш лъl) хор органiзовано шестиразове харчування дiтей.
Щоденно дiстсестрою склада€ться меню-розкладка з урахуванням вiкових
норм,

органiзацiя освiтнього llроцесу в закладi спрямовусться на виявлення та
розвиток здiбностей ra обдарувань особистосri, i'i' iндивiдуальних здiбностей,
досягнення результатiв навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування i
застосуванвя вiдповi,.rtttих комгtеl,сн,гttостей. визначених державними
стандар],ами.

освiтнiй процес у кз (ХСш N9l)) хоР органiзовусться в межах
навчального року, вiдловiлно до навчального плану. IHBapiaHTHa та варiативна
складовi навчального плану вiдловiдають специфiцi закладу освiти. Години
варiативноi складовоi передбаченi на збiльшення годин на вивчення окремих
прелметiв iHBapiaHTHoT складовоi, упровадження KypciB за вибором,
факультативiв та iндивiдуальних або групових занять з навчrlльних предметiв.

На виконання наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 03.03.202l Nр
273 <ПрО звiльненнЯ вiд проходженнЯ .ЩПА учнiв, якi завершують Здобутrя
початковоТ та базовоТ загальноТ середньоТ освiти, у 2020/202l навчальному
роцi>, заресстрованому в MiHicтepcTBi юстичii Украiни lб березня 202l року за
Nс 3]8/359б0, зважаючи на лист Мiнiстерс.гва освiти i науки Украiни вiд
27.04.202l м l/9-2l8 <Про органiзоване завершення 20?0/2O2l навчаJlьного
року та реалiзацiю Закону УкраТни <Про внесення змiн до Роздiлу II
<Прикiнцевi та перехiлнi положення) Закону Украiни <Про внесення змiн до
деяких законодавчих akTiB Украiни, спрямованих на забезпечення додаткових
соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT
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хвороби (COVID-l9)>t (щодо окремих питань завершення 20201202l
навчального року)>,З метою здiйснення контролю за вiдповiднiстю освiтнього
рiвня учнiв вимогам flерхавного стандарту початковоТ освiти, {ержавного
стандарту базовоi середньоi освiти було проведено пiдсумковi контрольнi
роботи з украiнськоi мови та математики у 4-му та 9-му класах.
результати пiдсумкових контрольних робiт проаналiзовано 1а узагальнено.
Пiдсумковi контрольнi роботи писало: l2 учнiв 4-го класу - l00%, l9 учнiв 9-го
класу (украТнська мова (диктант) l00% та l8 учнiв 9-го класу 95oZ, l учень
був вiлсутнiй з поважноi лричини (математика).
З украТнськоТ мови 250Z (3 учнi) досяt-liи високих показникiв навчальних
досягненьl 59% (7 учнiв) - мають доста.гнiй piBeHb навчальних досягнень, 16о%
(по l учню) виконaци завjlання lla IIочаl,ковому r.a серелньому рiвнях.
Якiсний ttоказниК здобутоi лочаткОвоi освiтИ з математики достатнiй (75%), що
свiлчить про засво€ння теоретичних знань та про сформованi вмiння практично
застосовува] и знання iз 1cix розлiлiв лрограми.
Результати лiдсумкових контрольних робiт учнiв 9-го класу говорять про Tel що
серед l9 учнiв 9-го класу мають достатнiй та високий piBeHb навчальних
досягнень з украiнськоТ мови 66%, серел l8 учнiв 56% дiтей, якi написали
пiдсумкову контрольну роботу з математики на достатньому та високому
рiвнях.

Зважаючи на результатами аналiзу виконаних завдань з'ясовано, що
учнями 4-го та 9-го класiв програмний матерiал в основному засвою€ться на
лостатньому piBHi.

значна увага прилi-гlясться роботi з обдарованими учнями, охопленню
вихованцiв гурl ковою робоr ою.

За пiдсумками 2020/202l навчаJ]ьного року похвальним rlистом <За високi
лосягнення у навчаннi> нагоролженi б учнiв.

Учнi (вихованui) закладу € постiйними учасниками та лереможцями II
етапiв ВсеукраТнських учнiвських олivпiад з навчzLльних предметiв.
мiжнародного мовно-лiтературного конкурсу учнiвськоi та студентськот молодi
iMeHi 1'араса Шевченка та Мiжнаролного конкурсу з украiнськоТ мови iMeHi
I [етра Яшика, мiжнародних KoHKypciB з математики <Кенгуру>, iнформатики
<Бобер>, Всеукраiнськоi олiмпiади з навчаJlьних лредметiв <Олiмпус>,
iнтернет-олiмпiали <На Урок>.

Учениця 1l-го класу Фесенко Марiя стала лауреатом Обласного
фестивапю ораторського мистеtll,ва за темою <!е ж i голосам буть, як не в
народi, що виростас на волi, cepe,t cтetty широкого! (I. Карленко-Карий)> у
2020/202 l навчаlьному рочi.

Згiдно з наказом Мiнiс,герства освiти i науки Украiни вiд 24.09.2020 Na l l 75
<Про провелення ВсеукраТнських учнiвських олiмлiад i TypHipiB з навчальних
лрелметiв у 2020/202l навчаJIьному роцi> в закладi було лроведено I

(шкiльний) етал Всеукраiнських учнiвських олiмпiад з навч.Ulьних предметiв у
2020/202l навчальному роцi з l2 навчальних предметiв, у якому взяли участь 30
учнiв 6-|l-x класiв, що становить 22ой вiд загальноТ кiлькостi учнiв 6-1l-x
класiв. Найбiльша кiлькiсть учасникiв в олiмпiадi з математики (23 учнi) та



yкpaiнcbкoi мови та лiтератури (20 учнiв), найменша - з iнформатики та
iнформаuiйних технологiй (ло 3 особи).

На жаль, вiдповiдно до пункту | постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
22.07.2020 Л! 64l <Про встановлення карантину та запровадження посилених
проlиепiдемiчних заходiв на гериrорiI iз значним поширенням гос гроI

респiраторноТ хвороби COVID- 19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (iз
змiнами) та пункту l постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.12.2020 М
l2Зб <Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв з MeToKl запобiгання поширенню на територii
Украiни гос,гроТ респiраторноi хвороби CC)VID-l9. спричиttеноi KopoHaBipycoM
SARS-CoV-2>, на територii Украiни було установJIено карантин, що
унеможливлюваJlо проведення II (другого) та III (третього) етапiв
Всеукраiнських учнiвських олiмпiад з навч;цьних прелметiв у 20201202|
навчаJIьноvу роцi la лрелvеlних KoHKlpciB.

У КЗ (XCIII N9l,, ХОР активно проводиться позакласна робота, Участь
дiтей у лiяльностi гурткiв сприяс розвитку творчих здiбностей, соцiальнiй
адапlацii дiтей в колективi однолiткiв га акrивiзус розвиlок комунiкаlивних
навичок. У закладi працюють 2 ryртки (<Рукодiлля>, ryрток спортивно-
бального танцю), 2 ryртки в дошкiльних групах (з театралiзованоj дiяльностi та
хореографiчного налряму. Гуртковою роботою охоплено 44 Уо учнiв закладу та
40Оо лошкiльникiв. Гурrкiвчi бер1 гь 1часlь у viжнаролних. всеукраТнських та
обласних KollKypcax. tti,ttoгoBtli ta провеленнi заlальношкiльних свяl.
предметних тижнiв, декад.

ГIрилiлясться значна увага лiдвищенrlю KBа.;l iфiкачiйного рiвня
педагогiчних праuiвникiв та ix самоосвiтнiй дiяльностi.

У 2020/202l навчальному poui педагогiчнi працiвники закладу
пiдвищували свiй професiйний piBeHb на базi I{eHTpy пiслядипломноТ освiти
Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В. Н. Каразiна, Харкiвського
нацiонального педагогiчногог унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди, Iнституту
пiдвищення квалiфiкачii педагогiчних прачiвникiв i vенеджменrу освirи.
Комунального вищого навчального закладу <XapKiBcbKa академiя неперервноТ
освiти>. Були учасниками та слухачами практикумiв, тренiнгiв, вебiнарiв,
майстер-класiв, ocBiTHix марафонiв, онлайн-конференцiй, iнтенсивiв тощо
наступних суб'сктiв пiдвищення квалiфiкачiТ: Iнститут модернiзачiТ змiсry
освiти, -I'OB <<Вилавнича група <()снова>>, Освiтнiй проект <На урок>, ТОВ
<<BceocBiTa>> (Киiвський обласний iнсти,rут пiслялипломноТ освiти педагогiчних
калрiв), Тов Видавництво <ранок>, ltла,гформа lнститутiв пiслядипломнот
педагогiчноi освiти, ГС <Освiторiя>), Проект (Рrоmеthечs)), стулiя онлайн-освiти
<Edera>, портал освiтян <Педрадаl>, <Учи-rельський журнал оп-liпе>.

У 2020/202l навчilльному рошi курси пiдвищення квалiфiкачii пройшли
l] осiб.

Атестацiя педагогiчних прачiвникiв також сприя€ росту Тх фаховоi
майстерностi. У 202l poui атестовано на вiдповiднiсть займанiй посадi l0
педагогiчних лрачiвникiв ( l особа - на двох посадах), з них:



пiдтверджено ранiше присво€ну
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к/к (спецiалiст вищоТ категорiТ) l

присвосно t</K <спецiалiст вищоТ категорiТ) l педпрацiвнику; к/к <спецiа_лiст
першоi категорiТ> 7 особам, к/к <спецiалiст лругоi категорi'i> l особi,
встановлено l2 тарифниЙ розрял l пелпрацiвнику.

Станом на 04.06.202l у КЗ <ХСШ JVsl> хоР прачюе 41 педагогiчний
прашiвник, з яких: спецiалiстiв виrцоТ категорii - ]9 осiб, спечiалiстiв першоТ
категорii 14 осiб, сllецiалiс,гiв лругоi категорiТ - 4 особи, спецiалiстiв - 4
особи. Маю,гь tlедагогiчнi зRаtlня: (у ч ител ь-м с.I.оJlист)) - 3 особи, (старший
учитель)> 5 осiб, <вихователь-ме,годист)) - lособа.

Методична робота слрямована на вдосконалення роботи з педагогiчними
кадрами1 пiдвищення фахового рiвня вчителiв та вихователiв закладу, iх
готовностi до iнновацiйноТ дiяльностi, з метою створення необхiдних умов для
всебiчного розвитку учнiв ( вихованцiв), збереження та змiцнення ix здоров'я та
соцiальноi адалтацii, формування в них цiлiсноi системи соцiальних. ЗагаJIьних
та предметних компетентностей на ocHoBi особистiсного пiдхолу ло потреб i
можливостей учнiв (вихованцiв).

Протягом 202012021 навчацьного року лiяла методична рада КЗ (ХСШ
JY!l) хоР, працюваJIо 4 методичних об'сднання ледагогiчних працiвникiв:
1чиtеltiв початкових класiв. 1чиtе.riв приролничо-vа]емагичних дисциплiн,
учиr,е,riв сусл iл bHo-r,yMatr iTapH их лисципrliн, кltасних керiвникiв та вихователiв,
атакождiяла lворча Iр)па) доulкi.lьних групах заклад).

Мето;tичнi об'слнання, творча група здiйснювали свою дiяльнiсть
вiлповiдно до затверджених планiв роботи, У плановому порядку проводились
засiдання. маlерiали i проlоколи яких 1 наявносli,

Робота методичних об'сднань, творчоi групи спрямована на
удосконалення методичноТ лiдготовки, фаховоi майстерностi вчителя та
вихователя! удосконалення методики проведення ypokyt заняття, На засiданнях
методичних об'сднань, творчоi групи обговорювалися як органiзацiйнi питання
(пiдготовка i проведеннЯ олiмпiаД, предметних тижнiв, участь у фахових
конкурсах), так i методичнi (покращення якостi навчання предметis,
упровадження iнновацiйних технологiй, удоскон{lлення педагогiчноi
майстерностi вчителi в r,otr1o).

Вiдповiлно до ллану робо-ги на високому метоличному piBHi пройшли
декаlи природничо-\4аlема,lичних дисциплiн. сlслiльно-ryманiтарних
дисциплiн, початкових класiв, виховноi роботи, ,гижнi правовоТ освiти,
здорового способу життя.

[,la виконання IIостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл 09.12.2020 N9l23б
uПро встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиеп iдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii
Украiни гос,гроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоj KopoHaBipycoM
SARS-CoV-2>, зважаючи на лист MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiл
l5.12.2020 N9l/9-692 (Про запровадження карантинних обмежень>, згiдно з

рillrенням педагогiчноТ ради закладу (протокол вiд l8.12.2020 No 4) було
органiзовано освiтнiй проuес у КЗ <ХСШ Np l > ХОР з l l .0l .202l ло 22,О1 .2O2l
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та з 05.04,202l ло 07.05,202l з використанням технологiй дистанцiйного
навчання.

Yci заняття вiдбувались згiдно з розкладом, Педагогiчнi праltiвники
заклалу формували завдання для самостiйноТ роботи учнiв, враховуючи
особливостi використання технiчних засобiв пiлтримки дистанцiйного
навчання, надааали обов'язковi рекоменлачiТ учням tцодо використання веб-
pecypciB, пос;liдовностi виконання завлаtrь, особливостей контролю тощо.

Було органiзовано елек,lроннi консу:tь,гаttiТ та безперервну пiдтримку учнiв
пiд час навчання.

З метою уникнення непорозумiнь було налаголжено конструктивний
зворотнiй зв'язок вчителiв з батьками.

[iоr,рiбно вiлзlrачити пролуктивну роботу вчителiв на платформi
MOODLE, яка дозволила органiзувати онлайн-навчання, використовуючи
вiлео-, текстову та графiчну iнформачiю. Учителi мали можливiсть проводити
тестування, контролювати, систематизувати, оцiнювати лiяльнiсть, переглядати
результати виконання вправ! застосовувати рiзнi форми оцiнювання,
коментувати й органiзовувати ефек,гивне спiлкування з учнями в режимi
реаJ]ьного часу. Застосовув.цись можливостi ZOOM для проведення вiдео-
ypoKiB. конференчiй ta онлай н-зl с грiчей,

Yci заходи, заплаtrованi на цей перiод, проведенi в ловному обсязi.
кiлькiсний га якiсний аllалi t оцiнкlваttня \1сIоличllих rахолiв tlоказlс. шо

Bci форми роботи з ltелагогiчними ка;lрами носять науково-методичний i
пiзнаваlьний характер. сприяють пiдвищенню професiйноi компетентностi
,llелагогiв, покращенню якостi володiння рiзноманiтними методами роботи.

У методичному кабiнетi дошкiльних груп закладу зiбраний великий обсяг
науково-методичного матерiалу, перiоличних видань! складена картотека
передового педагогiчного досвiду. Вихователям надасться методична допомога:
лоради, рекомендацii (iндивiдуальнi, груповi) консультацiТ.
На виконання ст. l0 Конститучii Украiни, Закону УкраТни <Про забезпечення
функчiонування yKpaTHcbKoi мови як державноi>, ст. 7 Закону УкраТни <Про
ocBiTy>, ст.5 Закону Украiни <Про повну загальну середню ocBiTy> освiтнiй
процес, ведення дiловоi локументаrtiТ у КЗ (XCltJ N!l)) ХОР здiйснюсться
украТнською мовою. У KoжlloMy класi оформленi куточки державноТ символiки.

Учнi зак.rlалу постiйно беруr ь участь у Всеукраiнськiй учнiвськiй олiмпiадi
з украiнськоi мови та лiтератури, предметних конкурсах, фестивалях.
Проводиr,ься робота щоло залучення учнiв (вихованчiв) i педагогiчних
прачiвникiв ло читання i користування книгами украiнською мовою.

Виховна робота в КЗ <ХСUI N!l) ХОР органiзована вiдповiдно до
чинних нормати вно- п равових aKTiB. що регулюють дане питання.

Виховання учнiв КЗ (ХСШ Ml)) ХОР реалiзовувалося у процесi органiзацii
ocBiTHboi дiяльностi, позаурочноiта позакласноТ дiяльностi, позашкiльноТ освiти,
роботи органiв учнiвського самоврядування, взасмодiТ з батьками,
громадськими органiзачiями, державними установами.

Виховна робота зорiснтована на формування системи громадянських та
загаJ]ьноJlюдських цiнносr,ей учtriв (вихованtliв) ш,rяхом переходу вiд окремих
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виховних заходiв до виховноi дiяльностi, що передбача€ комунiкативну,
iнтерактивну взасмодiю Bcix суб'ектiв освiтнього прочесу.

АктуальнимИ напрямкамИ виховноi роботи с формування здорового
способу жи гтя. ро,lsи гок учнiвськоtо самоврядування. н аu iонал ьно- патрiоти ч не
виховання. [lротягом року вихователями та вчителями КЗ (хСШ Nql) ХоР
проведено ря:l lе\4аlичних виховних заходiв, заtальношкiльних свят та
конUерliв, Yci виховнi ]аходи Ilроведенi на високоv1 меrоличному piBHi,
захоли, якi носять масовий характер, допомагають вихованцям розкриватися
творчо, повiрити у cBoi сили.

У КЗ (ХСШ Л!])) ХОР дiс орган учнiвського самоврядування - республiка
<[lролiсок>, ло складу якоТ входять учнi 9-1l-x класiв.

У закладi освiти функцiонус психологiчна служба, до складу якоТ входять
2 практичних психологи та 2 соцiальних педагоги. Психологiчна служба
забезпечус сво€часне i систематичце вивчення психофiзичного розвитку
учасникiв освiтнього процесу, мотивiв Тх поведiнки i дiяльностi з урахуванням
вiкових. iнтелекIуальних. фiзичних. статевих la iнших iнливiдуальнич
особливостей, створення умов для саморозвитку та самовихованняl сприя€

виконанню ocBiTHix i виховних ]авлань tlавчальних закладiв, Особлива увага
придiля€ться учням l, 5 та l0-x класiв. З ними проводять психолого-
лелагогiчну дiагностику tta готовнiсть до llавчання lа слрияюгь iх адаптацiТ ло
нових умов ocBiTH ього процесу.

Робота rtсихологiчноТ сrlужби також спрямована на пiлвишення рiвня
психологiчноТ комлетентностi педагогiчних прачiвникiв та батькiв, на
формування здорового способу життя в учнiв (вихованцiв), профiлактику
шкiдливих звичок, корекцiю мiжособистiсних вiдносин в колективi, надання
практичних рекомендацiй педагогiчному колективу з питань актуа,riзацii
освiтнього лроцесу.

У своТй дiяльностi психологiчна служба керусться Конституцiею УкраТни,
,Цекларачiсю про права людини, Конвенцi€ю лро лрава дитини, Законами
УкраТни <Про ocBiTy>, <Положенням про психологiчну службу системи освiти
Украiни)), F]тичним KolteKcoM лсихолога ra iншtими норм ати вно-правовим и
актами,

Основниvи ви.lами ]iяльносli tltкi.tыtоlо психолоlа с: лросвiтницька га
llрофiлакгична робоtа. психологiчне консlльгування. психодiагностика tа
психокорекцiя. Шкiльний психолог обирас та посдну€ KoHKpeTHi вили робiт,
визначас якi з них булуть прiоритетними.

Напрями дiяльностi прачiвникiв психологiчноi служби:
- дiагностика виявлення причин труднощiв у навчаннi, iнтелектуальному
розвиткуt соцiально-Itсихологiчнiй адалтацii; вивчення та визначення
iндивiдуальних особливостей динамiки розвитку особистостi, потенцiйних
можливостей в ocBiTHboMy процесi, професiйному самовизначеннi;
- профiлакгика - свосчасне полередження вiлхилень } роlsитк) Ia сгановленнi
- особистостi, мiжособистiсних стосунках, запобiгання конфлiктним ситуацiям
в ocBiTHboMy проttесi;
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- корекцiя - усунення виявлених труднощiв соцiально-психiчного розвитку
здобувачiв освiти, зниження ризикiв проблем адаптацiТ до освiтнього
середовища, схильностi до залежностей та правопорушень, рiзних форм
девiантноТ повелiнки;
- консультування багатофу н кtliонал ьн и й вил iндивiдуальноТ та груповоТ
роботи, спрямований на вирiшенttя заttигiв, ] якими звертаються учасники
освiтнього процесу;
- зв'язки з громадськiсrю дiяльнiсть, спрямована на
взасморозу м iH ня, спiвпрацю мiж окремими особами, колективами,
I р) пами. optaHi tаuiями. державними органами управлiння;

досягнення
соцiальними

- просвiта - формування психологiчноi та соцiальноi компетентностi учасникiв
освiтнього процесу,

Значна увага придiлясlься питанню соцiального захисту вихованчiв.
здiйснюсться контроль за дотриманням майнових та житлових прав лiтей,
позбаыtених батькiвського пiклування.

IIроводяться заходи tlo змiцненню й поповненню матерiально-технiчноi
бази КЗ <ХСШ Nr l> ХоР. За звiтнiй ttерiод бкlджет склав:
за 2020 piK 2307883l ,00 грн.;
профiнансовано "- 2l?] l]93.00 грн, i списаttо lla рахунок ocBiTHboT субвенцiТ, як
невиконання кошторисних лризначень у cyMi - 692292,00 грн.

Бу:tи вилiленi кошти, lцо передаються з загаJIьного фонлу бюлжету ло
бюлжету розвитку (спецiального фонду), у cyMi l903346,00 грн.: на придбання
комп'ютерного обладнання для кабiнетiв у cyMi 280601,00 грн., комп'ютерного
обладнання лля кабiнету фiзики - 399750,00 грн,, на капiтальний ремонт
iзоляr,ора - J222995,00 грн,

Вiдповiдно до концепцiТ НовоТ yKpaTHcbKoi школи, на виконання наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Bi,l 07.02.2020 Nэ l43 <Про затвердження
типового перелiку засобiв навчання та обладнання для навчальних кабiнетiв
початковоi школи)), заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни l1 березня
2020 р. за N9 258/3454l на llрилбання учнiвських меблiв та комп'ютерного
обладнання ви користано 57З01.00 грн.

I lротягом року 1,акож зыtученi позабю.,lжетнi кошти:
- вiд реа,riзацiТ металобрухту 5307,00 грн.;
- одноразова спонсорська допомога вiл фiрм та приватних пiдприсмцiв -
99502,59 грн.;
- благодiйна .lопомога протягом рок} - надання молочноI продукцiТ вiд
Боl о,tухiвського молокозаводу 9З444,5l грн.
- благодiйна допомога вiд громадянина Логвиненка О.С., яка надiйшла у 20l9
роцi у виглядi коштiв на суму l9500,00 грн. у 2020 роцi була направлена на
придбання холодильноi шафи.

!ля поточного ремонту закладу було вилiлено 572972,00 грн. (поточний
ремонт покрiвлi профлистом та внутрiшнiх примiщень), !ля поточного ремонту
llокрiвлi гаражу у lloLllKiJlbHиx грулах закJ]алу виl,рачено 203445,00 грн.

Виплачена грошова винагороltа, матерiальна допомога на оздоровлення
llри HФraHHi основноi IIIорiчноТ вiлllусr ки.
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КЗ <ХСШ N9l) ХОР сво€часно розраховусться з установами,
оргаttiзачiями, постач€Lльниками. l]ебiторська та кредиторська заборгованiсть
вiлсу,гнi. Свосчасно tlадасться встановлена сIаlистична i бухгалтерська
]BiTHicTb, а також iншi вили iнформачii лро роботу i стан заклалу освiти.

У КЗ "Х('Ш Nчl" ХОР сгвореtli tlateжlli )мови _f.lя досяl нення основноТ
мети - вiдновлення здоров'я з одночасним забезпеченням неперервностi
педагогiчного процесу.

,Що послуг учнiв (вихованцiв) санаторноi школи: бiблiотека, комп'ютерний
клас, кабiнети yкpa'iнcbкoi мови та лiтературиl математики, бiологiТ, xiMii,
фiзики, облалнанi сучасними навчально-комп'ютерними комплексами, 2
кабiнети початкових класiв з iнтерактивним обладнанням, спортивна та 2 aKToBi
зали, iгрова KiMHaTa, на територiТ закJIаду розташований iгровий та спортивно-
тренажерниЙ маЙданчики. Кожна BiKoBa дошкiльна грула ма€ свiЙ iгровиЙ
vайданчик. У наявносti басейн га слорrивний vайданчик.

Забезпечусться сво€часна розробка i виконання заходiв по створенню
безпечних та нешкiлливих умов лрачi вiдловiдно до вимог норматианих
докумен],iв з охорони llрацi.

Вся робота з охорони працi, бсзIlеки жиr"rс,,lliя.ll bHocr i проводиться згiдно iз
законами Украiни <IIpo охорону працi>, <Про ocBiTy>, <Про повну загальну
середню ocBiтy)), <Про дорожнiй рух>, <I Ipo пожежну безпеку>, <Про охорону
здоров'я)), Положенням про службу охорони прачi, безпеки життсдiяльностi
Положенням про органiзаuiю роботи з охорони прачi та безпеки
жип,дiяльносli 1часникiв освiгнього процесу в установах iзакладах освilи.
Положенням лро порядок роlслiд)вання нешасних виладкiв. що сталися iз
здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу, Положенням про порядок
проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi та безпеки
життсдiяльностi в закладах освir,и.

,Цеяким категорiям лрацiвникiв встановлюються доплати за шкiдливi
умови прачi. Yci виплати здiйснюються сво€часно, заборгованiсть по заробiтнiй
IUlaTi вiлсу,гня,

Органiзовано меличнi ог.llяли праItiвникiв. Свосчасно проводяться Bci
iнструктажi з працiвниками,га учнями (вихованцями). ГIостiйно здiйснювався
контроль за станом технiчних засобiв, iHcTpyMeHTy та безпечною iх
експлуатачiсю вiдловiдно до нормативних документiв. Завляки провеленiй
роботi у КЗ (ХСШ] Npl> ХОР нема€ нещасних випадкiв та виробничого
травматизму,

Проводиться систематична робота по запобiганню дитячого травматизму
tбереженню жипя i злоров'я лilей,

Алмiнiстрачiя закладу освiти TicHo слiвпрашю€ з профспiлковим
KoMiTeToM. Спiльно вирiшуються питання пiдбору i розстановки кадрiв,
здiйсню(ться поперелнiй розполiл педаlогiчного навантаження на наступний
навчальний piK.

На виконання Законiв УкраТни <Про боротьбу з корупцiею) та (Про
]вернення громадян)) у КЗ (ХСШ N|rl) ХОР дiс постiйний зв'язок з батьками i
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iншими грома.llянами очний або заочний. Зауваження та пропозицiТ
враховчю,l ься. Bi.ttltl к1 to t ься ltl, Iях и Tr lrи коIlання,

!и peKr ор зак",tалу
/)r' о.кАрАсик


