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загальних зборів колективу школи, ради школи, 
батьківського комітету, піклувальної ради 

ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
14 червня 2019 року

Голова зборів Тимошенко Л.П.
Секретар зборів Олексієнко В.П. 
Присутні: 87 чоловік

Порядок денний
1. Звіт директора школи про роботу за 2018/2019 н.р.
2. Оцінка діяльності директора школи.

1. Слухали. Звіт директора школи Микитчика М.А.
Директором школи забезпечено управління навчально-виховним процесом опорного 

закладу у відповідності з освітньою програмою, робочим навчальним планом та планом 
роботи на 2018/2019 н.р. Всі учні мікрорайону школи охоплені навчанням. Навчальні плани і 
програми виконано. Успішно здійснювалось реформування початкової школи на засадах 
НУШ, оновлено освітнє середовище, всі вчителі пройшли курсбву перепідготовку. 
Директором забезпечено освоєння бюджетних коштів для модернізації комп’ютерного 
парку, особливо початкової школи. Модернізовано комп’ютерний кабінет 1-4 класів 
(встановлено 9 сучасних комп’ютерів), обладнано 4 мультимедійні кабінети з 
інтерактивними дошками, 3 мультимедійні кабінети, придбано 5 ноутбуків. а до кінця серпня 
ще буде придбано 5 шт. Всього на закупівлю комп'ютерної техніки буде використано 280 
тис. грн з бюджету розвитку.

З 01.09.2019 року запроваджується інклюзивне навчання в 5-Б класі. За літній період буде 
закуплено обладнання для інклюзивно-ресурсної кімнати.

Директор дав пояснення затримки фінансування для підготовки освітнього середовища 1- 
х класів .

Результатами впровадження інноваційних технологій та підвищення ефективності 
навчально-виховної роботи стали:

11 учнів - переможці районного етапу олімпіад;
5 учнів - учасники обласного етапу, з них 3 учні - призери (Джумун Д., Середа А., 

Коваленко А.);
Сирота Владислав - переміг в обласному етапі МАН та зайняв 10 місце у Всеукраїнському 

етапі;
2 випускники нагороджено срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (Джумун Д., 

Середа А.).
Директором забезпечено фінансово-господарську діяльність та зміцнення матеріально- 

технічної бази:
- підготовлено кошторисну документацію, підписано договір на поточний ремонт І 

поверху, облаштування підвісної стелі;
- ремонт електромережі філії ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Рудня- 

Димерська;
- підготовлено дефектний акт на ремонт системи опалення блоку №1;
- проведено реконструкцію освітлення в 5 навчальних кабінетах, до кінця року - ще 

буде в 3 кабінетах;
- підготовлено кошторис на облаштування швидкісного інтернету (не менше 100 

МБт) в усіх навчальних кабінетах за кошти субвенції державного бюджету;
- йде виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво огорожі 

шкільного подвір’я (виділено 800 тис. грн з бюджету розвитку).



Життєдіяльність закладу забезпечується за кошти районного бюджету, використання яких 
контролюється директором щоденно.

Спонсорських коштів у 2018/2019 н.р. не було взагалі. Благодійна допомога батьків була в 
натуральній формі: ремонти в навчальних кабінетах самими батьками. Всі роботи актуються, 
реєструються в Казначействі. Благодійна допомога батьків по підготовці кабінетів до нового 
навчального року здійснюється виключно на добровільній основі. Наказ про заборону збору 
коштів педагогічними працівниками контролюється директором школи.

Директор забезпечив школу педагогічними кадрами, своєчасно вирішує кадрові проблеми, 
підвищення кваліфікації, атестацію педагогів.

Проаналізовано роботу по соціальному захисту працівників, збереженню та зміцненню 
здоров'я учнів. В кошторисі школи кошти не закладаються, реальні можливості 
обмежуються залученням дітей до пришкільного та мовного таборів. За організацією 
харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій контроль є постійним.

Директором школи ініційовано перед комісією районної ради створення районної 
програми розвитку харчування учнів та утримання шкільних їдалень (що є великою 
проблемою на даний час через відсутність фінансування).

Належний санітарний режим в школі забезпечено.
Директор школи співпрацює з батьками, радою школи щодо питань ефективності 

навчально-виховного процесу, охорони праці та дотримання правил техніки безпеки. 
Своєчасно реагує на звернення батьків.

Пропозиції батьків розглядаються і враховуються при прийнятті управлінських рішень.
2. На голосування учасників зборів внесено пропозицію визнати роботу директора школи 

Микйтчика М.А. за 2018/2019 н.р. задовільною.
( Результати голосування: за - 86 чол.;

проти - 0 чол.
За результатами голосування діяльність директора школи визнано задовільною.
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