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Дублянський ліцей 

Звіт керівника навчального закладу  

Директор Іванія Ірина Григорівна 

Звітний період з 17.06.2020 по 22.06.2021 

 

1.Загальна інформація про заклад  

 

Дублянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, нині Дублянський ліцей,  

впродовж 2020/2021 навчального року з комунальної власності 

Краснокутської районної ради нині  передана у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району. Управління та 

фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Краснокутської 

селищної ради. 

Освітній процес у закладі організований з метою забезпечення 

оптимальних умов всебічного становлення особистості учнів, досягнення 

ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям 

учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей. В умовах 

карантинних обмежень організовано дистанційне навчання здобувачів освіти, 

налаштовано взаємодію учасників освітнього процесу засобами інтернет- 

звязку з використанням електронних журналів та щоденників порталу «Нові 

знання». 

Усі діти і підлітки шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, 

здобувають загальну середню освіту. На початок звітного періоду мережа 

закладу становила 85 учнів, впродовж періоду вибули 5учнів. Закінчили 

навчання 9 учнів 11 класу. До першого класу наступного навчального року 

подано 8 заяв. Таким чином, перспективна мережа закладу на 2021/2022 

навчальний рік має тенденцію до скорочення. 

 

Навчальний 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всього  

2019/2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

7 10 7 8 6 10 6 5 6 9 9 83 

2020/2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

12 7 10 8 7 6 10 6 5 5 9 85 

2021/2022 

(прогноз) 

1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 9 

8 10 7 10 8 7 6 10 4 5 - 75 

 

2. Кадрове забезпечення 

 

На кінець 2019/2020 навчального року у закладі працювало 30 

працівників, у тому числі 18 педагогічних та 12працівників технічного 

персоналу;  з них 2– сумісники, один строковий, один безстроковий. 
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На кінець 2020/2021 навчального року у закладі працює 29 працівників, у 

тому числі 17 педагогічних та 12 працівників технічного персоналу;  з них 1 

– сумісник. 

 

Всього 

педагогічних 

працівників 

Кваліфікаційні категорії 

Педагогічні 

звання 

Вища 

категорія 
% 

Спеціаліст                        

І катего 

рії 

% 

Спеціаліст                         

ІІ катате 

горії 

% Спеціаліст % 

17   2 13   76 3   18 1   6 0   0 

 

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, вакантних 

посад немає. Базові навчальні дисципліни викладаються фахівцями. 

 

3. Методична робота 

 

До структури методичної роботи закладу входять педагогічна рада, 

методична рада та 4 методичних об'єднання вчителів закладу: початкових 

класів, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, класних 

керівників. Координація роботи здійснюється у співпраці з відділом освіти, 

молоді та спорту, ЦПРПП, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

та у відповідності до чинних нормативно-правових документів Міністерства 

освіти і науки України, Головного управління освіти і науки області. 

В 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжив 

працювати над методичною темою «Реалізація мети різнобічного розвитку, 

виховання і соціалізації особистості в умовах Нової української школи». 

Педагоги школи активно залучаються до роботи у територіальних та 

обласних семінарах, форумах, засіданнях творчих та ініціативних груп, 

науково-практичних конференціях тощо. 

Чітко налагоджено роботу з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та визнання його результатів педагогічною радою закладу. 

У 2020/2021  навчальному році атестувалися  2 педагогічних працівників: 

ДЕМИДОВА Валентина Сергіївна, вчитель української мови і літератури та  

зарубіжної літератури, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії»; МІЛЮТА Валентина Андріївна, вчитель української мови 

та літератури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший 

вчитель». 

 

4. Навчальна діяльність учнів 

 

Аналіз результатів кожного навчального року свідчить про стабільність 

динаміки навчальних досягнень. 

На високому рівні освітньої діяльності протягом багатьох років 

тримається рівень навчальних досягнень учнів початкової ланки, що свідчить 
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про професіоналізм учителів, їхній творчий пошук. Учнів, які б навчалися на 

початковому рівні, у початковій школі немає. 

Динаміка навчальних досягнень учнів 5—11-х класів за результатами 

річного оцінювання є стабільною, а якість навчання відповідає достатньому 

рівню освітньої діяльності. Всі учні 1-10-х класів переведені до наступного 

класу. 

За підсумками навчального року 1 учениця нагороджена Похвальним 

листом (Тимченко Карина, 4 клас), 5 учнів 11 класу  нагороджено 

Похвальними грамотами за особливі успіхи у вивченні окремих предметів. 

Достатня, враховуючи умови карантину, увага приділялася роботі зі 

здібними та обдарованими учнями. Під керівництвом директора, вчителя 

історії Іванії І.Г. учні закладу досягли таких результатів: 

 

Тимченко Дмитро 

Костянтинович,11 

клас 

І місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії 

І місце в І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

ІІ місце в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

І місце в І (обласному) етапі Всеукраїнської краєзнавчої 

акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років 

надії і боротьби» 

ІІ місце в ІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» 

І місце серед учнів 11 класів ХІV Міжнародного конкурсу 

з українознавства для учнів 8-11 класів 

Масліч Нікіта 

Андрійович, 

9 клас 

ІІ місце серед учнів 9 класів ХІV Міжнародного конкурсу 

з українознавства для учнів 8-11 класів 

 

5.Виховна та позакласна робота 

 

Пріоритетними питаннями у виховній роботі закладу залишається 

забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й 

самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися 

загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. 

Планування виховної роботи здійснюється згідно з методичними 

рекомендаціями МОН України за напрямами громадянського виховання: 

патріотичним, естетичним, моральним, екологічним та формування 

здорового способу життя. 

Виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію законів України 

"Про освіту", "Про загальну середню освіту", державних національних 

програм. 
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Відповідно до закону України "Про освіту", з метою забезпечення 

Конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої 

освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчання і 

вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль 

за відвідуванням учнями школи. У класних журналах заповнюються щодня 

сторінки обліку відвідування школи кожного семестру. Причини відсутності 

учня у школі підтверджуються відповідними документами, які зберігаються 

у спеціальних теках та систематично перевіряються. 

Педагогічний колектив закладу забезпечує організаційні заходи з 

профілактики злочинності, правопорушень та негативних явищ в 

учнівському середовищі.  

Виховна робота підпорядкована виховній проблемі закладу. Головна увага 

приділяється формуванню громадянина - патріота України, створення умов 

для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та 

власних інтересів, виховання громадянина з демократичними традиціями, 

світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання 

свідомого ставлення до свого здоров'я. 

 

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я 

 

Школа має власну їдальню, безкоштовним гарячим харчуванням за кошти 

районного бюджету з розрахунку 18 грн. охоплено всіх учні 1-4 класів та 

учнів пільгових категорій. За кошти батьків мають можливість харчуватися 

учні 5-11 класів. 

Медичний огляд школярів здійснюється сімейним лікарем Дублянської 

амбулаторії сімейної медицини Мандровською К.С. і медичним персоналом 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

Двічі на семестр перед початком навчання сестрою медичною закладу 

Гуртовою Ю.Є. здійснюються огляди дітей на педикульоз; згідно з графіком 

робляться щеплення учням. Всі діти перед вступом в 1 клас проходять 

повний медичний огляд, результати якого зберігаються в особових справах. 

В усіх класних журналах заведені Листки здоров'я. 

Всі працівники закладу проходять медичний огляд, флюорографічне та 

бактеріологічне обстеження. 

Адміністрацією закладу вжиті заходи для створення умов щодо 

повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей та працівників. 

Трудові відносини в колективі школи регулюються правилами 

внутрішнього розпорядку, трудовим договором. Адміністрація школи 

спільно з профспілковим комітетом реалізує статтю 57 Закону України «Про 

освіту», створює належні умови праці та відпочинку, здійснює виплату 

працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. 

 

7. Надання соціальної підтримки пільговим категоріям 
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В ліцеї здійснюється комплекс заходів, спрямованих на охорону здоров'я, 

соціальний захист дітей пільгового контингенту. На обліку в школі стоять: 

— діти-напівсироти – 1учні; 

— діти з багатодітних сімей - 2 родини, в яких виховується 5 дітей; 

— діти-чорнобильці – 1 учні; 

— діти з числа  внутрішньо переміщених осіб – 3 учнів; 

— діти учасників АТО – 5 учні; 

— діти матерів-одиначок – 2 учні. 

Для дітей пільгового контингенту організовано безкоштовне гаряче 

харчування.  

 

8. Охорона праці та безпеки життєдіяльності 

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу 

визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і 

норм улаштування, утримання закладів освіти та інших численних 

нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї 

роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються 

цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, масовими та спортивними 

змаганнями. У школі закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх 

видів інструктажів з питань охорони праці. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в закладі 

освіти здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. 

Ведеться постійна робота з дотримання техніки безпеки: створено 

куточки безпеки життєдіяльності; заклад освіти забезпечено протипожежним 

інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено 

перевірку заземлення й опору ізоляції; зібрано методичні матеріали з питань 

охорони праці; означено план евакуації; пожежний вихід функціонує. 

Цілеспрямована робота школи з охорони праці та протипожежної безпеки 

проводиться на достатньому рівні. 

 

9. Стан дитячого травматизму 

 

Робота з попередження дитячого травматизму ведеться відповідно до 

чинної нормативно-правової бази. 

Бесіди з попередження дитячого травматизму проводяться систематично, 

згідно графіка. Всі бесіди обов'язково фіксуються в класному журналі. З 

метою забезпечення школярів знаннями, які необхідні кожній людині для 
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збереження життя і здоров'я, проводяться тематичні виховні заходи, бесіди, 

вікторини, розважально-пізнавальні програми. 

За звітний період мали місце три випадки травмування дітей поза освітнім 

процесом, проте, вони не мали негативних наслідків для здоров’я дітей. 

 

10. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази 

 

Будівля школи типова, одноповерхова, збудована у 1957 році. Має два 

основних та три допоміжних корпуса. 

Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому 

відповідають державним санітарним нормам облаштування й утримання 

закладів освіти, проте вимагають приведення у відповідність до вимог 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, що набув 

чинності з 01.01.2021. Клопотання про приведення закладу у відповідність до 

нових вимог порушено директором перед засновником та 

балансоутримувачем закладу. 

Хоча з моменту введення будівлі в експлуатацію капітальний ремонт 

комунікацій не проводився, на сьогодні системи водопостачання, каналізації 

та опалення знаходяться в задовільному стані, тому що регулярно 

здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій. Контроль за 

станом приміщень із боку керівництва школи здійснюється постійно. 

Санітарний стан приміщень, коридорів задовільний. 

Поточні ремонти проводяться за рахунок бюджетних коштів та частково 

благодійної допомоги. 

За звітний період у закладі здійснено ремонтні роботи навчальних та 

допоміжних приміщень, завершено улаштування ганку корпусу №2 закладу, 

підключено заклад до швидкісного широкополосного інтернету. 

 

11. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне 

використання 

 

Фінансування закладу здійснюється засновником – Краснокутською 

селищною радою, за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. 

Бюджетні кошти використовуються на: харчування учнів; ремонт і 

обслуговування автобуса; ремонт і обслуговування будівель, приміщень, 

обладнання; оплату енергоносіїв та послуг; придбання канцелярських та 

господарських товарів тощо. 

 

12. Співпраця з батьками та громадськістю 

 

Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським 

колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому 

беруть активну участь у освітньому процесі.  
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Налагоджено співпрацю з підприємствами, організаціями та установами: 

ТОВ «Системойлінженерінг», ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд», 

Дублянська  амбулаторія ЗПСМ, Дублянський СБК, Дублянський ДНЗ.  

Звернень громадян з питань діяльності закладу освіти за період з 

17.06.2020 по 22.06.2021 не було. Зауважень та пропозицій, що стосується 

роботи закладу освіти, не надходило. 

 

 

Пріоритетні завдання закладу на 2021/2022 навчальний рік: 

 

 Розбудова Нової української школи 

 Забезпечення якості в закладі освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти) 

 Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (нові 

санітарно-гігієнічні вимоги) 

 Запровадження системи НАССР (безпечність та якість продуктів 

харчування) 

 Створення позитивного іміджу закладу освіти 

 Зміцнення матеріально-технічної бази закладу 

 

 

 

                       Директор                               Ірина ІВАНІЯ 

 

 


