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Протокол  

Загальних зборів трудового колективу, батьківської громадської, Ради школи, 

профспілкового комітету спеціалізованої школи №61 

Шевченківського району міста Києва 

Від 15 червня 2017 року 

Голова зборів – Капустіна Т.В. 

Секретар -  Киян С.А. 

Присутні:  члени трудового колективу -   40  осіб 

  голови батьківських комітетів - 48   осіб 

голова Ради школи 

Голова ПК 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт директора спеціалізованої школи №61 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Устич Неллі В’чеславівни про свою діяльність на 

посаді протягом  2016-2017 навчального року. 

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

 

Слухали: Звіт директора школи Устич Н. В., яка зазначила, що у своїй діяльності 

керується державними документами про освіту. Робота директора школи 

узгоджувалась з Радою  школи, батьківським комітетом, профспілкою, 

учнівським самоврядуванням. Складені плани спільної роботи. 

У повному обсязі виконано план проведення педагогічних рад, 

батьківських зборів та Ради школи. 

У 2016-2017 році навчання завершили 518 учнів, які навчалися у 19 класах, 

середня наповнюваність класів становила 27 учнів. 

Штатними педагогічними працівниками школа була забезпечена  на 95%. 

Працювало 38 педагогічних працівників та 20 працівників з числа 

обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до 

фахової освіти педпрацівників. У 2016-2017 н.р. кваліфікаційний рівень 

педпрацівників становить: 

o вища категорія – 17 чол. (45%) 

o І категорія – 7 чол. (18%) 

o ІІ категороія – 3 чол. (8%) 

o cпеціаліст – 11 чол. (29%) 

Педагогічні звання мають 13 педагогів із яких 

o старший учитель – 6 чол. (16%) 

o учитель – методист – 7 чол. (18%) 

o заслужений учитель України – 1 чол. (3%). 

Значна частка в якісному складі педпрацівників з кваліфікаційною 

категорією «Спеціаліст» пов’язана із тим, що у 2016-2017 н.р. в школі 

працювало 6 молодих спеціалістів (3-початкове навчання, 1- технології, 1- 

інформатика,1- фізична культура). Середній вік педагогів - 42 роки. 
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Атестація педагогів школи здійснювалася згідно з перспективним планом. 

Курсову перепідготовку та атестацію пройшли 5 учителів, з яких 2 учителі 

підвищили свій кваліфікаційний рівень 3 учителі підтвердили раніше 

встановлені кваліфікаційні рівні та звання. 

Упродовж поточного року вчителі школи відвідували районні, міські 

семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях навчальних 

педагогічних проблем. Учителів школи постійно запрошують членами комісій з 

перевірки учнівських олімпіад та конкурсів. 

У 2016-2017 навчальному році вчителі школи провели: 

- районний семінар-практикум для вчителів початкових класів на тему 

«Створення умов для гармонійного розвитку особистості учня 

початкової школи у різних системах компетентнісного навчання», 

- районний семінар для учителів хімії «Рольова гра як метод мотивації 

при вивченні хімії»; 

- майстер-клас для вчителів географії Шевченківського району на тему: 

«Формування предметних компетенстностей на уроках географії». 

У  2016-2017 навчальному  році школа  продовжила впровадження 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України». У проектних класах(1-Б,2-

Б,3-Б, 4-Б) навчалося 103 учня. У рамках проекту навчальний заклад взяв участь 

у проведенні І Всеукраїнського батьківського форуму «Педагогіка партнерства», 

прийнявши делегацію батьків міста Дніпро.  

За результатами навчання за рік учні, які навчаються за програмою 

проекту «Інтелект України», показали високу техніку читання, достатнього рівня 

каліграфію та ерудицію, у цих дітей переважає творчий підхід до виконання 

завдань. 

Протягом року педагоги школи здійснювали навчання дітей, які за станом 

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

навчання освіту здобували 3 учні) та навчання за екстернатною формою 

навчання (1 учень 11 класу). 

Адміністрація школи проводить внутрішній моніторинг навчальних 

досягнень учнів з метою аналізу рівня знань, визначення шляхів подальшої 

роботи. 

За результатами моніторингу визначено якісний показник знань учнів, він 

становить 86%. Визначено також рівні навчальних досягнень серед яких 28% 

учнів навчаються на високому рівні, 63% учнів на достатньому  рівні, 9% учнів 

на середньому рівні, 0,2% на початковому рівні знань. 

У порівнянні з минулим роком спостерігається позитивна динаміка у 

збільшенні високого та достатнього рівнів  на 1% та 3% відповідно і  зниженні 

середнього рівня на 4%. Збільшення високого та достатнього рівнів відбулося  за 

рахунок середнього рівня, що суттєво вплинуло на якісний показник знань учнів, 

який зріс на 3%. 

Визначений рейтинг класів, у якому 10-А клас з середнім балом 9,5 посів 

перше місце.  

Відповідно до зовнішнього моніторингу (ДПА у вигляді ЗНО) закінчила 

школу з відзнакою та нагороджена «Золотою медаллю за високі успіхи у 

навчанні» учениця 11 класу, яка за результатами зовнішнього моніторингу 

підтвердила високий рівень знань. 
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У цьому навчальному році похвальними листами нагороджено 84 учні 2-10 

класів, похвальними грамотами за особливі успіхи  у вивченні окремих 

предметів – 4 учні 11 класу. 

Відповідно до спеціалізації школи на вивчення інформатики та 

інформаційних технологій відводяться години варіативної складової 

навчального плану. При вивченні інформатики класи діляться на 2 групи, що дає 

змогу учневі працювати за власним комп’ютером.  Якість знань з інформатики  в 

цілому по школі складає  81%. 

Досить високих показників школа досягла у роботі з обдарованими 

учнями, а саме: 1 призер міського етапу Всеукраїнських олімпіад, 28 переможців 

та призерів районного етапу, 5 учні є переможцями та призерами районного та 

міського етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.  

226 призерів  Всеукраїнських предметних конкурсів: «Колосок», «Puzzle-

2016», «Грінвіч», «Олімпус». 

Дуже цікаво в школі проходять предметні тижні з застосуванням 

інноваційних методів позаурочної роботи. 

Виховання учнів в школі здійснюється на основі «Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та 

«Концепції національно-патріотичного виховання». Діти залучаються до різних 

форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, 

оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, ігрової, культурної, екологічної. 

У цьому навчальному році в школі працювали такі гуртки та секції: 

• малювання; 

• вокалу; 

• баскетбольний; 

• футбольний.  

• театральний 

Учні школи взяли участь у багатьох змаганнях з футболу, баскетболу, легкої 

атлетики та тенісу.  

Наші досягнення: І та ІІ місце з футболу на кубок голови Шевченківської 

РДА Олега Гаряги , ІІ та ІІІ місце з футболу на кубок депутата Київської міської 

ради Дмитра Банаса , ІІ місце в районних змаганнях на чемпіонаті міста з 

сімейного спорту «Спортивна сім'я – здорова нація», І місце в районі та ІV місце 

в місті в інтелект – турнір серед шкіл,  ІІ місце у Всеукраїнському фестивалі – 

конкурсі мистецтв « Сяйво ПревоЦвітів»,  перемога в номінації  « За яскравий 

виступ» у Всеукраїнській музичній олімпіаді « Голос Країни». 

Проведені заходи спільно з соціальною службою та службою у справах дітей, 

сім’ї та молоді Шевченківської та Дніпровської  КМДА, шкільним офіцером 

поліції, громадськими організаціями «Нарконон»  та  «Кримінон» щодо захисту 

прав неповнолітніх та формування здорового способу життя. 

Учні школи брали участь у Всеукраїнських акціях та заходах  (бесіди, 

лекції, круглі столи) патріотичної спрямованості до: 

- 160-річчя з дня народження І. Франка (бінарні – та відео уроки, участь у 

районному поетичному конкурсі);  

- Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (уроки-реквієми); 
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- Дня пам’яті героїв Крут (класні години); 

- Всесвітнього дня поезії (конкурс та читання вірша); 

- Всесвітнього  дня здоров’я (участь у спортивних змаганнях); 

- Міжнародного  дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (класні 

години); 

- Дня пам’яток історії та культури (відвідання музеїв); 

- Дня довкілля (благоустрій територій навколо школи); 

- Всесвітнього дня Землі (виставка дитячих картин та поробок); 

- Дня Чорнобильської трагедії (радіо урок); 

- Дня  пам'яті та примирення та 72-річниці Перемоги над нацизмом у ІІ світовій 

війні (покладання квітів, відвідування Спілки ветеранів); 

- Дня  вишиванки (флеш-моб); 

- Дня  Європи в Україні (конкурс малюнків на асфальті); 

- Дня пам’яті жертв політичних репресій (класні години); 

- Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні (хвилина мовчання, радіо-урок); 

- Шевченківському тижні (конкурс читців, поетичний флешмоб). 

Представники учнівського самоврядування допомагали в організації 

святкових концертів: 

- до Дня знань; 

- посвята в першокласники; 

- до Дня вчителя; 

- новорічного концерту; 

- до Міжнародного жіночого дня; 

- свято прощання з букварем; 

- останнього  дзвоника. 

З учнями випускних класів проводилися профорієнтаційні заходи спільно з 

навчальними закладами столиці, з якими укладені угоди. Також учні відвідали 

дні відкритих дверей: 

- КВПУ будівництва і дизайну; 

- Університет «Україна»; 

- Університет телекомунікацій; 

- Київський національний торговельно-економічний університет; 

- Київський національний університет культури і мистецтв; 

- Національний авіаційний університет; 

- Київська державна академія водного транспорту; 

- Київське вище професійне училище сервісу і дизайну; 

- «Університет економіки та права «КРОК». 

Учениці школи взяли участь  у міських проектах: «Дівчата Stem» в ході 

якого учениці школи знайомились з успішними жінками України, які проводили 

для них майстер – класи та тренінги; «Green Week», який допоміг учням 

формувати екологічні компетентності та надав знання для вирішення актуальних 

проблем по збереженню довкілля. В рамках проекту « Посмішка» в школі 

проводилися благодійні ярмарки та акції, кошти від яких були пре редані хворим 

дітям в дитячу лікарню ОХМАТДИ та воїнам 137 –ї бригади .  

Школа продовжує проектну діяльність у співпраці з Університетом 

економіки та права «Крок».  
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В рамках проекту «За здоровий спосіб життя» учні взяли участь у 

змаганнях до Дня здоров’я. 

Школярі взяли участь у міських та районних конкурсах: «Діти малюють 

мир», «Поліція очима дітей», на кращу новорічну іграшку та ялинку, конкурсі 

поробок до пасхального свята, малюнків на екологічну тематику, поробок з 

вторинної сировини, до Дня св. Валентина, виставці « Перші весняні квіти», « Я і 

природа», до Дня Києва та Європи. 

У школі проводились флеш – моби до свят: День вишиванки,  День танцю, 

День Соборності України, поетичний флеш – моб. 

Учні брали участь у ІІІ Всеукраїнському конгресі юних посланців миру   

« Усім світом – за мир!»,  де разом з іншими дітьми розмалювали 

парасольку миру. 

За підтримки батьків протягом року школярі відвідали такі міста України: 

Камянець - Подільський, Херсон, Хотин, Львів, Луцьк і велику кількість музеїв  

«Мистецький Арсенал», «Експерементаніум», «Чорнобиль», «Пожежної 

безпеки», «Воскових фігур», «Україна в мініатюрі»,«Т.Г Шевченка»,«Природи». 

Для учнів початкової школи були проведені п’ять концертів Київської 

Національної філармонії та концерт духового оркестру « Вогнеборець». 

Школа плідно співпрацювала з бібліотекою № 9, на базі якої проходили 

зустрічі з письменниками, учасниками АТО та бібліотечні уроки. 

На початок 2016-2017 н.р. були підготовлені списки учнів пільгових 

категорій. Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в 

школі проводилась згідно з діючим законодавством. Кількість дітей у них 

становила: 

o дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування – 2; 

o дітей з обмеженими фізичними властивостями – 2; 

o чорнобильців – 10; 

o багатодітних – 25; 

o діти, батьки яких є учасниками АТО – 14. 

Устич Н.В. зазначила, що необхідною умовою успішного виховання 

сучасної молоді є – моральний авторитет батьків, їхня чуйність, взаємоповага і 

взаєморозуміння. Тому велике значення мають особистий приклад батьків, етика 

взаємостосунків у сім'ї , сімейний мікроклімат, традиції. Ось чому, працюючи з 

батьками, педагогічний колектив школи вважає першочерговим завданням 

налагодженням міцного зв’язку «батьки-школа», який базується на плідній 

співпраці. Такий зв’язок  можливо встановити тільки через безпосереднє 

залучення батьків до навчально-виховного процесу в навчальному закладі у СШ 

№61та через офіційний сайт школи  www.school.at.ua, де є інформація та новини 

з життя школи.   

Директор школи акцентувала увагу на тому, що на підставі чинного 

законодавства у навчальному закладі  за рахунок бюджетних коштів 

організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1 – 4 класів та дітей окремих 

пільгових категорій.  

Штат харчоблоку укомплектовано: завідуюча виробництвом, кухар,  

посудомийниця. Харчоблок їдальні включає в себе: 2 обідніх зали  – (120 місць ),  

http://www.school.at.ua/
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гарячий цех, овочевий цех, мийна столового посуду. Харчоблок їдальні 

оснащений: електроводонагрівач,  м’ясорубка, плита електрична – 3, 

посудомийна      машина,     електродуховка   модульна,  холодильник  –  2,   ваги  

товарні – 2. 

Систематично контроль за якістю харчування учнів у шкільній їдальні  

здійснює бракеражна комісія громадського контролю, до складу якої входять:  

 директор школи,  

 голова батьківського комітету,  

 заступник директора з НВР відповідальний за організацію харчування,  

 інспектор з організації харчування,  

 завідуюча виробництво.  

Робота їдальні знаходиться під постійним контролем адміністрації школи , 

районного управління освіти.  

 Медичне обслуговування дітей школи  забезпечує дитяча поліклініка №4  

Шевченківського району.  

 У  навчальному закладі медичний кабінет знаходиться на другому  поверсі 

та обладнаний згідно з вимогами: робочий стіл, холодильник, кушетка, медична 

шафа для ліків, шафа для медичних документів, медичний металевий стіл для 

проведення щеплень. У ньому є необхідне медичне устаткування для надання 

першої долікарської допомоги, лікувальні засоби та медикаменти (прилад 

вимірювання росту, апарат для вимірювання тиску). Щорічно на базі районної 

поліклініці №4 діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів 

медичного огляду та наданих довідок, було складено листки здоров’я учнів 

класу, де зазначена група для занять з фізичної культури.  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із 

пріоритетних. Стан ОП та БЖ знаходиться під постійним контролем 

адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі. 

У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, 

проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм 

з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та 

проводяться профілактичні заходи. Протягом 2016-2017 н.р. серед школярів 

зафіксовано 2 випади травматизму під час навчально-виховного процесу із 

зверненням до лікарських установ, побутових травм - 20.  

Директор школи проінформувала: що за бюджетні кошти для зміцнення 

матеріально-технічної бази навчального закладу було придбано на  суму - 

272409,32 грн:   

- посуд та кухонний інвентар;  

- господарчі товари; 

- медичні препарати; 

- волейбольні та гімнастичні комплекти.  

Для оцінки діяльності директора школи Устич Н.В. протягом 2016-2017 

навчального року шляхом таємного голосування була створена лічильна комісія 

у складі голови комісії Оселедько Н.М. та членів комісії Малінко В.Є.,Матяш 

Н.В. 
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Результати таємного голосування: 

Визнати роботу директора школи Устич Н.В. за звітний період 

задовільною (за - 89, проти-0, утримались-1). 

Ухвалили: Визнати роботу директора СШ № 61 Устич Н.В. у 2014-2015 

навчальному році задовільною, такою, що сприяє розвитку школи, 

впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний 

процес, зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази школи. 

1. Розмістити  протокол засідання загальних зборів трудового колективу, 

батьківської громадськості, Ради школи, профспілкового комітету на сайті 

навчального закладу 

 

Голова зборів                                                 Капустіна Т.В. 

Секретар             Киян С.А. 


