
Протокол 

загальних зборів трудового колективу, батьківської громадськості, Ради школи 

спеціалізованої школи І –ІІІ ступенів №61 

Шевченківського району міста Києва 

 від 20 червня 2019 року 

Голова зборів – Капустіна Т.В. 

Секретар – Киян С.А. 

Присутні: члени трудового колективу – 45 

  голови батьківських комітетів – 46 

  голова Ради школи  

  голова ПК   

 

Порядок денний: 

1. Звіт директора спеціалізованої школи №61 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Устич Неллі В’ячеславівни про свою діяльність на 

посаді протягом 2018-2019 навчального року. 

2. Проведення таємного голосування з оцінки діяльності директора Устич Н.В. 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Директора школи Устич Н.В., яка сказала, що у 2018-2019 навчальному році 

управління закладом освіти було спрямовано на здійснення державної політики в 

галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення 

належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього 

процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей учнів, 

впровадження Концепції нової української школи та подальше впровадження 

профільного навчання.  

 Неллі В’ячеславівна звернула увагу на те, що основним досягненням 

спеціалізованої школи № 61 в 2018-2019 н.р. стало забезпечення належного рівня 

викладання навчальних предметів. 

Якісні показники з предметів становлять: 

- українська мова –72%; 

- українська література  – 76%; 

- зарубіжна література  – 82%; 

- англійська мова  – 75%; 

- математика  – 61%; 

- фізика  – 79%; 

- інформатика  –91%; 

- трудове навчання – 96%; 

- біологія  – 85%; 

- географія –89%; 



- хімія  – 69%; 

- історія України – 77%; 

- всесвітня історія  – 71%; 

- правознавство – 69%. 

 

 
  

В порівнянні з 2017-2018 навчальним роком підвищилися якісні показники 

знань учнів з таких предметів: екологія, креслення, англійська мова, хімія,  

природознавство, географія, трудове навчання, інформатика, основи здоров’я, 

зарубіжна література, фізика. Знизилися якісні показники з предметів: англійська 

мова, всесвітня історія, правознавство, історія України, українська література, 

фінансова грамотність, фізична культура.  

Загальний якісний показник учнів школи в порівнянні з 2017-2018 

навчальним роком залишився на тому ж рівні 91%. 

В минулому навчальному році до наступних класів переведено 575 учнів       

1-10-х класів з них: 

- показали результати високого рівня та отримали похвальні листи та грамоти 76 

учня 2-10 класів: 

- отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 45 учня, з яких 1 учень 

з відзнакою; 

- отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту 16 учнів, один з яких 

отримав  «Срібну медаль». 

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у 

освітній процес інноваційних форм і методів роботи з учнями в школі 

проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна 

увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та 

семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в 

предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО. 
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Якісний показник 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 



Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому 

достатній рівень навчальних досягнень. 

 

Клас Середній бал Показник успішності 
Якісний показник  

за середнім балом 

2-4 9,19 99% 95% 

5-9 8,51 99% 87% 

10-11 9,24 100% 90% 

2-11 8,98 99% 90% 

 

 Рівень навчальних досягнень учнів школи за результатами річного 

оцінювання становить: 

 

 
 

 

Також визначено динаміку у відсотках: 
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В рамках реалізації Концепції НУШ у 2018-2019 н.р. розпочали навчання у 

перших класах 83 учня, із них 53 учня - за типовою освітньою програмою 

О.Савченко та 30 учнів - за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 

Враховуючи особливість освітньої програми, а саме,  збільшення інтегрованих 

курсів, вчителі систематично використовували внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки.  

Особливістю Нової української школи є організація освітнього середовища, 

що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою було 

створено проект класної кімнати, який переміг у районному конкурсі на 

створення емоційного дизайну для кабінету НУШ. Через збільшення  проектної, 

командної, групової діяльності в освітньому процесі за концепцією  Нової 

української  школи в класних кімнатах використано мобільні робочі місця, які 

легко трансформувати для різних форм роботи. Також кабінети обладнані новими 

мультимедійними засобами навчання, придбано різноманітний дидактичний 

матеріал.  

Адміністрація школи та вчителі, які викладають у класах НУШ  пройшли 

курси підвищення кваліфікації для роботи в умовах Нової української школи та 

дистанційний курс навчання на платформі EDERA.  

Заклад освіти працює на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – 

спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Одним із 

заходів реалізації педагогіки партнерства в школі було проведено  день відкритих 

дверей для батьків першокласників «Один день роботи НУШ», в рамках якого 

вчителі 1-х класів провели майстер-класи, інтегровані уроки, ознайомили батьків 

з особливостями Нової української школи. Також проведено тренінги для дітей, 

батьків та педагогів, під час яких учасники освітнього процесу познайомилися з 

«Абеткою вічних цінностей» - пізнавальною грою, завдяки якій визначили 

найважливіші сенси у житті — вічні цінності. 

У  2018-2019 навчальному  році заклад освіти продовжив роботу за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України». В проектних классах       (1-7 кл.) 

навчалося 153 учня.  

Наприкінці навчального року у 4-х класах було проведено державну 

підсумкову атестацію, результати якої говорять про ефективність впровадження  

науково-педагогічного проекту.  

Протягом року педагоги школи здійснювали навчання дітей, які за станом 

здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти (за індивідуальною формою 

навчання освіту здобували 4 учні). 

 У 2018-2019 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 42 

педагогів. 

 

Кількість педагогічних працівників (за віком):  

 до 30 років – 12 

 31-40 років – 10 

 41-50 – 11 

 51-55 – 5 

 Більше 55 – 4 

Кількість педагогічних працівників (за стажем):  



 До 3 років – 8 

 3-10 років – 11 

 10-20 років – 8 

 Більше 20 років – 15  

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):  

 Вища – 17 

 Перша – 8 

 Друга – 5 

 Спеціаліст - 12 

 Учитель-методист – 7 

 Старший учитель – 6. 

 Курсову перепідготовку та атестацію пройшли учителі: Данильченко О.О., 

Демидова І.П., Лисенко Л.Ю., Мирза С.В., Суховець Л.І., Якубенко О.Г., 

Глушенко Г.М., Шиманська І.Л., Кільницька М.М., Панченко О.І., два педагоги 

підтвердили професійний рівень: Демидова І.П., Лисенко Л.Ю., вісім - підвищили 

професійний рівень: Шиманська І.Л., Кільніцька М.М., Панченко А.І. (присвоєно 

другу кваліфікаційну категорію), Мирза С.В., Суховець Л.І., Якубенко О.Г., 

Глушенко Г.М., Данильченко О.О.,  (присвоєно першу кваліфікаційну категорію). 

 Результатами плідної роботи вчителів є їх участь у розповсюдженні 

передового педагогічного досвіду через виступи на педагогічних радах, 

семінарах-практикумах, майстер-класах, районних методичних об’єднаннях. Крім 

цього педагогічні працівники проходили тренінги, онлайн-курси, в яких набули 

досвіду роботи, підвищували свій фаховий рівень. Сертифікати у 2018-2019 

навчального року отримали 85% всього педагогічного колективу. 

Шляхом самоосвіти підвищують  професійно-педагогічну майстерність, а 

саме: пройдено онлайн-курси «Критичне мислення для освітян», 

«Недискримінаційний підхід у навчанні», «Для вчителів початкової школи на 

платформі EDERA», «Психологія стресу та способи боротьби з ним» «Проектний 

менеджмент у виховній роботі», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами»; вебінари «First Lego Leagie», «First Lego Leagie  

Junior», «STEM школі», «Проектний метод навчання», «QR-коди в освітній 

діяльності – перший крок у доповнену реальність»; тренінги  «Основи 

робототехніки LEGO», «Визначення персональних та командних цінностей у 

форматі VALUES», курси з інноватики «Освітній WEEKEND», ІІ Київський 

освітній форум «Нова українська школа: разом до успіху». А також вчителі, які 

працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» у 2019-2020 

н.р. пройшли відповідні підготовчі курси та одержали сертифікати. 

 Результатами роботи з обдарованою учнівською молоддю стала наступна 

кількість призерів та переможців: 

• ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад – 18 учнів; 

• ІІІ (міський) етап Всеукраїнських олімпіад – 2 учень; 

• Всеукраїнський інтерактивний  конкурс « Колосок» - 136 призерів та 

переможців; 

• Всеукраїнська учнівська предметна олімпіада «Олімпус» -   

10 переможців, 30 лауреатів; 



• ІІ (районний) етап ХІV Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика – 4 учень; 

• ІІ (районний) етап «Математичний квест» -5 учні; 

• ІІ (районний) етап конкурсу ім.Т. Шевченка – 1 учні 
• ІІ (районний) етап конкурсу  відеокліпів “Звучи, безсмертне слово 

Кобзаря” – 2 учні; 
• Всеукраїнські конкурси з англійської мови «Грінвіч», «Пазл» - 35 

учнів; 
• Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України – 2 учнів. 

 

Для реалізації завдань та основних принципів виховної роботи в СШ № 61 

був розроблений план виховної роботи закладу освіти та плани виховної роботи 

класних керівників. Робота проводилася з використанням різноманітних форм 

виховної роботи з метою створення умов для розкриття та сприяння реалізації 

індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного здобувача освіти. 

На початку навчального року класні керівники 1-11 класів заповнювали 

соціальні паспорти класів. У 2018-2019 навчальному році в школі навчалися: діти, 

постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи – 9 учнів; діти, батьки яких є 

учасниками АТО – 56 учнів; діти з багатодітних сімей – 35 учень; діти із 

малозабезпечених сімей – 3 учні, дітей-інвалідів – 2 учні, дитина-сирота – 1 учень. 

Протягом навчального року проводилася робота з соціального захисту дітей 

пільгових категорій. З опікунами дитини-сироти класний керівник підтримує 

постійний зв’язок.  

З метою проведення превентивного виховання учнів та профілактики булінгу 

практичним психологом Хорольською З.С. здійснювалась корекційна робота з 

учнями, які потребують особливої уваги. 

 Протягом року зі здобувачами освіти СШ № 61 проводилися наступні заходи: 

- Тренінги з метою профілактики булінгу серед підлітків (12.09.2018; 19.09.2018; 

03.10.2018; 08.09.2018; 28.11.2018; 05.12.2018); 

- Моніторинг «Булінг та його ознаки» (09-13.11.2018); 

- Тренінг «Стоп булінг». Формування здорового ставлення до оточуючих 

(20.11.2018; 12.03.2019); 

- Просвітницька профілактична бесіда «Що таке булінг?». Тренінг з метою 

профілактики прояву булінгу, розвитку соціальних навичок, комунікації та 

емпатії (30.11.2018); 

- Профілактична бесіда «Толерантне ставлення до інших учнів класу» 

(05.12.2018); 

- Корекційна бесіда з елементами гри «Допомога в вирішенні конфліктної 

ситуації з елементами медіації» (07.12.2018; 23.01.2019); 

- Групова психодіагностика «Особливості поведінки в конфліктній ситуації» 

(08.01.2019); 

- Тренінг «Світ для інших» задля згуртування класного колективу (29.01.2019; 

30.01.2019; 01.03.2019); 

- Профілактично-просвітницька бесіда з переглядом відео з метою профілактики 

кібербулінгу «Стоп секстинг та грумінг!» (05.02.2019). 



Відповідно до річного плану школи виховна робота була спрямована на 

реалізацію чотирьох проектів: 

1. Проект з національно-патріотичного виховання «Україна починається з тебе», 

основною метою якого є окреслення ключових моментів становлення незалежної 

України, сприяння вихованню патріотизму, плекання національної гідності, 

спонукання до прагнення бути активним та корисним членом українського 

суспільства. 

З метою реалізації проекту проводилися наступні заходи: 

-    зустріч з учасниками АТО, присвячена 73-річниці визволення України 

(25.10.2018); 

-    участь у районному флеш-мобі до Дня національного костюма (05.11.2018); 

-    проведення Всеукраїнського диктанту (09.11.2018);  

-    флеш-моб «Гідний бо вільний українець» до Дня Гідності та Свободи 

(23.11.2018); 

-    участь у всеукраїнській акції до Дня пам’яті жертв голодомору (23.11.2018); 

-    участь у всеукраїнській акції «Дякую захисникам» (03.12.2018); 

-    участь у районному флеш-мобі до Дня Соборності України (22.01.2019); 

-    виховні години до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01.2019); 

-    зустріч з учасниками АТО до Дня Героїв небесної Сотні (20.02.2019); 

-    флеш-моб до Дня першого Гербу України (25.02.2019); 

-     QR-виставка «Добровольці в різні часи» (14.03.2019); 

-     просвітницький воркшоп до Дня створення НАТО (05.04.2019); 

-      просвітницький воркшоп до Дня примирення та Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні (08.05.2019); 

-    участь у Всеукраїнському он-лайн уроці «Україна починається з тебе» 

(15.05.2019); 

-    арт-виставка до Дня вишиванки (16.05.2019); 

-   виставка QR-кодів «Віртуальні подорожі Європою» до Дня Європи в Україні 

(24.05.2019); 

- фото вернісаж «Моя подорож Києвом» (24.05.2019); 

- арт-сушка «Мій Київ» до Дня столиці (24.05.2019). 

Для підведення підсумків участі закладу освіти у районному проекті з 

національно-патріотичного виховання та задля обміну досвідом з заступниками 

директорів шкіл з виховної роботи Шевченківського району на базі СШ № 61 було 

проведено квест для ЗДВР «Україна починається з тебе» (04.03.2019). 

2. Проект з екологічного виховання «Еко-фест», основною метою якого є 

залучення учнів до практичних дій по захисту довкілля та поглиблення знань 

здобувачів освіти про державні програми зі збереження навколишнього 

середовища. 

З метою реалізації проекту проводилися наступні заходи:  

-        виставка осінніх композицій «Осінній листопад» (16.10.2018); 

-        конкурс стіннівок «Захистимо природу разом» (24.10.2018); 

- флеш-моб до Всесвітнього дня водно-болотних угідь (01.02.2019); 

- ярмарка ідей «ЧистоFEST» (22.02.2019); 

- Всеукраїнське заняття доброти (11.03.2019); 

- квест «Проблеми охорони природи» (22.03.2019); 

- акція «Посади квітку» до Зеленого тижня (12.04.2019 та 25.04.2019). 



3. Проект з художньо-естетичного виховання «Мистецький марафон», основною 

метою якого є формування активної життєвої компетентності дитини задля 

успішної соціалізації та самореалізації творчої особистості.  

З метою реалізації проекту проводилися наступні заходи: 

-        урочистий захід «Країна дитячих мрій» до Дня Знань та свята Першого 

дзвоника (01.09.2018); 

-       квест до Міжнародного дня миру (21.09.2018); 

-        урочистий захід до Дня працівників освіти (05.10.2018); 

-       флеш-моб «День в окулярах» до Всесвітнього дня толерантного ставлення до 

людей з поганим зором (13.11.2018); 

-        конкурс ведучих до Дня працівників радіо та телебачення (16.11.2018); 

-        відео-презентація до Всесвітнього дня дітей (20.11.2018); 

-        флеш-моб до Всесвітнього дня вітань (21.11.2018); 

-        ворк-шоп до Всесвітнього дня інформації (30.11.2018); 

-        фестиваль Новорічних казок для учнів початкової школи (17-20.12.2018); 

-        Новорічні майстер-класи для учнів 1-8 класів (18-19.12.2018); 

-        Новорічний карнавал для учнів 5-11 класів (20.12.2018); 

-        Новорічний квест для учнів 5-6 класів (21.12.2018); 

- інтерактивний урок від Інституту культури та мистецтв «Чехов англійською 

мовою» (15.01.2019); 

- відео презентація до Дня дітей-винахідників (17.01.2019); 

- флеш-моб до Міжнародного дня обіймів (21.01.2019); 

- прослуховування до Всесвітнього Дня радіо (11.02.2019); 

- радіопередача до Всесвітнього Дня радіо (13.02.2019); 

- Святкова пошта до дня Святого Валентина (14.02.2019); 

- участь у районному конкурсі читців «Поетична весна # Український контент» 

до Міжнародного дня мови (21.02.2019); 

- поетичний марафон «Шевченко-фест» (12.03.2019); 

- фестиваль відео-кліпів «Шевченко – поет, художник, патріот» (13.03.2019); 

- флеш-моб до Міжнародного дня щастя (20.03.2019); 

- Арт-виставка QR-кодів до Міжнародного дня дитячої книги (02.04.2019); 

- арт-весна до Всесвітнього Дня рок-н-ролу (12.04.2019); 

- арт-марафон до Всесвітнього дня голосу (15.04.2019); 

- Свято прощання з букварем «LEGO-2019» (18.04.2019); 

- арт-весна до Дня класичної музики (03.05.2019); 

- презентація роликів до Міжнародного дня сім’ї (15.05.2019); 

- арт-виставка QR-кодів до Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я 

діалогу та розвитку (21.05.2019); 

- Свято Останнього дзвоника (31.05.2019). 

В межах районного проекту «Французька весна» проводилися музичні 

перерви, флеш-моби, арт-виставки та арт-сушки.   

4. Проект з фізичного виховання та здорового способу життя   «Спорт-box.61», 

основною метою якого є мотивація здорового способу життя, набуття знань і 

досвіду щодо власної безпеки, виховання відповідального ставлення до власного 

здоров’я, формування потреб здорового способу життя з усвідомленням того, що 

здоров’я людини залежить від здоров’я природи і суспільства. 

 



З метою реалізації проекту проводилися наступні заходи:  

-        Олімпійські уроки для Дня фізичної культури та спорту (07.09.2018); 

-        відвідування виставки «Зброя та безпека» (11.10.2018); 

-        участь в районних заходах до Дня захисника України та Дня українського 

козацтва (12.10.2018); 

-        відвідування Київського велотреку (16.10.2018); 

- змагання «Браві хлопці – Українці» (15.02.2019); 

- Веселі старти для учнів 1-4 класів (22.03.2019). 

Учні школи брали  участь у змаганнях з футболу серед учнів 3, 4 класів та 

2006, 2007, 2008 н.р. закладів освіти Шевченківського району (жовтень 2018 року), 

у змаганнях з баскетболу серед здобувачів освіти ЗЗСО Шевченківського району 

(06.12.2018), у районних змаганнях з волейболу серед здобувачів освіти ЗЗСО 

Шевченківського району (04.03.2019) та в турнірі з футболу «Весняний кубок 

Банаса Д.М. – 2019» (19.04.2019).  

Представники учнівського самоврядування допомагали в організації та 

проведенні святкових концертів; проводили «Веселі перерви» та «Хвилинки БЖ» 

для учнів молодшої школи.  

Співпраця з соціальними службами та громадськими організаціями щодо 

виховної та просвітницької роботи проводилася на достатньому рівні. Шкільним 

поліцейським були проведені заняття-бесіди з учнями школи: 

-        «Попередження вживання наркотиків. Наркотики та закон» (04.10.2018); 

-        «Протидія булінгу в дитячому середовищі» (04.10.2018); 

- «Поведінка у ситуаціях, коли ти загубився, заблукав» (22.11.2018); 

- «Дитина та автомобільний транспорт» (22.11.2018); 

- «Дитина та незнайомець» (28.01.2019); 

- «Поведінка у ситуаціях, коли ти загубився, заблукав» (12.03.2019); 

- «Дитина та автомобільний транспорт» (12.03.2019); 

- «Безпечна дорога до школи» (21.03.2019) 

та з учнями 5-9 класів: 

- «Безпечний інтернет для користувачів підліткового віку» (28.01.2019). 

- «Причини правопорушень серед підлітків та їх попередження» (22.02.2019); 

- «Права дитини» (12.03.2019); 

- «Відповідальність підлітків за порушення закону» (21.03.2019). 

Співробітниками соціальної служби були проведені заняття для учнів 5-10 

класів: 

-        «Протидія булінгу» (04.10.2018); 

-        «Попередження вживання наркотиків та наркотичних речовин» (04.10.2018); 

- «Фактори успіху» (30.01.2019); 

- «Профілактика вживання наркотиків» (06.02.2019); 

- «Цінність життя» (06.02.2019); 

- «Профілактика куріння» (22.02.2019); 

- «Впевнена в собі» (02.04.2019); 

- «Які захворювання передаються статевим шляхом» (10.05.2019). 

З учнями випускних класів проводилися лекції з професійної орієнтації від 

представників закладів освіти міста Києва: Київського професійного ліцею 

будівництва та комунального господарства; Військового інституту телекомунікацій 

КРІ, «Університету банківської справи», БФ «Школа майбутнього». Спеціалісти 



Центру зайнятості проводили інтерактивні уроки з профорієнтації з учнями 9-11 

класів. 

В школі у 2018-2019 навчального року проводилися заняття гуртків: 

футбольного, баскетбольного, волейбольного та хореографічного, результатами 

роботи яких є участь здобувачів освіти у спортивно-масових змаганнях, шкільних 

концертах та флеш-мобах. 

Директор школи Устич Н.В. зазначила, що протягом навчального року на 

нарадах при директорові розглядалися наступні питання: 

-        про забезпеченість підручниками (27.08.2018); 

-        про підготовку до Дня знань (27.08.2018); 

-        про підсумки працевлаштування випускників 9, 11 класів (04.09.2018); 

-        про відвідування учнями навчальних занять (04.09.2018); 

-        про організацію роботи гуртків та спортивних секцій (04.09.2018); 

-        про стан гурткової та спортивно-масової роботи (02.10.2018); 

-        про організацію проведення осінніх канікул (02.10.2018); 

-        про відвідування учнями навчальних занять (02.10.2018); 

-        про проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» (06.11.2018); 

-        про підготовку до Новорічних свят (04.12.2018); 

-        про організацію роботи на зимових канікулах (18.12.2018); 

-        про ефективність роботи гуртків (18.12.2018); 

- про відвідування уроків учнями за І семестр (15.01.2019); 

- про виконання заходів щодо захисту учнів від алкогольної та наркотичної 

залежності, булінг (15.01.2019); 

- про стан роботи шкільної бібліотеки (15.01.2019); 

- про організацію роботи на канікулах (26.03.2019); 

- про відвідування учнями навчальних занять (26.03.2019); 

- про організацію двомісячника з упорядкування пришкільної території 

(09.04.2019); 

- про роботу з попередження негативних явищ серед учнів (09.04.2019); 

- про відвідування учнями навчальних занять (09.04.2019); 

- про профорієнтаційну роботу в 9-11-х класах (07.05.2019); 

- про підготовку свята Останнього шкільного дзвоника та випускного вечора 

(28.05.2019); 

- про забезпеченість школи підручниками на 2019-2020 навчальний рік 

(28.05.2019); 

- про відвідування учнями навчальних занять (04.06.2019); 

- про літній відпочинок учнів (04.06.2019); 

- про стан виховної роботи за ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

(04.06.2019); 

- про стан відвідування учнями закладу освіти у ІІ семестрі 2018-2019 

навчального року (04.06.2019); 

- про стан роботи шкільної бібліотеки (04.06.2019). 

 Процес організації харчування учнів 1 – 11 класів та дітей окремих пільгових 

категорій складався з відпрацювання режиму і графіку харчування дітей, 

складання меню, приготування страв, перевірки реалізації готових страв і 

буфетної продукції, контролю за станом харчуванням.  



Систематично контроль за якістю харчування учнів у шкільній їдальні 

здійснювала  бракеражна комісії, до складу якої входили:  

• голова батьківського ради,  

• заступник директора з НВР відповідальний за організацію  

харчування,  

• інспектор з харчування,  

• голова профспілкового комітету, 

• медична сестра школи.                     

За результатами перевірок два рази на місяць складалися акти. 

Медичне обслуговування учнів   забезпечувала дитяча поліклініка №4 

Шевченківського району та медична сестра  школи. Медичний кабінет 

знаходиться на другому  поверсі та обладнаний згідно з вимогами. Щорічно на 

базі районної поліклініці №4 діти проходять медичне обстеження. Відповідно до 

результатів медичного огляду та наданих довідок складаються листки здоров’я 

учнів класу. Адміністрацією закладу освіти та медичною сестрою систематично 

здійснювався медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу 

визначалася у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних. Стан 

ОП та БЖ знаходився під постійним контролем адміністрації школи. 

В школі було розроблено низку заходів щодо попередження травматизму 

учнів, проводилася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм 

з’ясовувалися, аналізувалися, відповідно до цього складалися акти та 

проводилися профілактичні заходи. Протягом 2018-2019н.р. було зафіксовано 

чотири випадки травматизму серед школярів під час освітнього процесу із 

зверненням до медичних установ. В цей же період було зафіксовано тридцять дві  

побутових травм із зверненням до лікарських установ. 

  Неллі В’ячеславівна поінформувала, що за рахунок бюджетних коштів було 

виконано капітальний ремонт актової зали (1 300 000 грн.), ремонт гідроізоляції 

фундаменту (196 241  грн.) та встановлення пожежної сигналізації    (2 597 000 

грн.). Також було отримано обладнання для 1-х класів НУШ на суму 1 941 459, 50 

грн., спортивний інвентар - 122 435 грн., мийні засоби – 6 080, 40 грн. 

 Директор школи Устич Н.В. також поінформувала про перелік товарів, 

послуг та ремонтних робіт, отриманих в якості благодійної допомоги   для 

покращення матеріально-технічної бази закладу освіти на суму 125 440 грн. 

 

ІІ. Для оцінки діяльності директора школи Устич Н.В. протягом 2018-2019 

навчального року шляхом таємного голосування була створена лічильна комісія у 

складі голови комісії Малінко В.Є. та членів комісії Чечель Т.В. та Матяш Н.В. 

Результати таємного голосування: за – 91, проти – 0, утримались – 2. 

 

 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

 

1. Визнати роботу директора СШ № 61 Устич Н.В. у 2018-2019 навчальному 

році задовільною, такою, що сприяє розвитку школи, впровадженню інноваційних 

педагогічних технологій у освітній процес, зміцненню та модернізації 

матеріально-технічної бази школи. 

2. Розмістити протокол засідання загальних зборів трудового колективу, 

батьківської громадськості, Ради школи на сайті закладу освіти. 

 

 

 

 

Голова зборів                                                                            Тетяна КАПУСТІНА 

 

Секретар                                                              Світлана КИЯН 


