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Порядок денний 

1. Звіт директора школи Курило Т.М. про роботу за період з 11.06.2016 
року по 09.06.2017 р. 

Слухали: 
1. Звіт директора школи про роботу проведену в період з 11.06.2016 року 

по 09.06.2017 р. 
У своєму звіті директор школи Курило Т.М. зупинилася на основних 
напрямках діяльності школи та своєї, як керівника, за звітній період. В 
доповіді були висвітлені досягнення та причини недоліків в роботі 
школи. Поставлено проблеми освітнього та матеріально-технічного 
плану над якими колектив школи буде працювати протягом наступного 
навчального року (доповідь додається). 

Виступили: 
1. Ільєня В.К. - заступник директора з навчально-виховної роботи. У 
своєму виступі зупинилася на успішності учнів школи. Результати 
навчальних досягнень учнів на кінець навчального року: з 46 учнів на 
високому рівні працювали 3 учнів (8%), на достатньому рівні - 20 учнів 
(53%), 12 на середньому рівні (31%), 3 учні з початковим рівнем 
навчальних досягнень 8%. Крім того є учні, у яких з окремих предметів 
є оцінки на середньому рівні, з ними треба додатково працювати 
вчителям-предметникам та класним керівникам з метою підвищення 
рівня їх навчальних досягнень. 

Для покращення матеріально-технічної бази школи залучено 
спонсорські кошти, які витрачено на проведення поточного ремонту 
приміщення школи, придбано спортивний інвентар, посуд для їдальні, 
художня, методична література та канцтовари, зроблено підписку на 
періодичні видання, відремонтовано електроплити, придбано та 
встановлено шведську стінку тощо. 

2. Шарафанова І.А. - педагог-організатор школи, у своєму виступі 
висвітлила основні напрямки виховної роботи школи. Виховна робота в 
школі була спрямована на впровадження у виховну систему школи 
нових технологій, направлених на розвиток особистості учня та 
формування духовності у дітей. Всі виховні заходи проводились згідно 
річного плану роботи школи відповідно до вимог нормативно-правових 
документів з питань виховання. Проведено традиційні шкільні свята: 
День знань, День учителя, Новорічне свято, День матері, День 
Перемоги, Останній дзвінок. Значна робота проводилась по 
соціальному захисту учнів, оздоровленню дітей, туристично-
краєзнавчій роботі. 



У 2016/2017 н.р. учні школи брали участь у 1-му етапі Всеукраїнських 
олімпіад з базових дисциплін, Всеукраїнських олімпіад «ОЛІМПУС» 
(хімія), конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, Міжнародному математичному 
конкурсі «Кенгуру - 2016», Міжнародному природознавчому конкурсі 
«Колосок - осінній - 2016», Міжнародному природознавчому конкурсі 
«Колосок - весняний - 2017, Всеукраїнському конкурсі «ПАЗЛ» 
(англійська мова), Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» (українська 
мова). 
Учні школи брали активну участь у спортивних змаганнях району, 
конкурсах та заходах ЦДЮТ (Туристичний зліт - III місце за 
таборування та розпалювання вогнища, районні змагання з 
легкоатлетичної естафети присвяченій Дню фізичної культури та 
спорту - III місце, Всеукраїнський конкурс-виставка «Український 
сувенір» - І місце та подяка ЦДЮТ, Всеукраїнський фестиваль-
конкурс «Молодь обирає здоров'я» - І місце, виставка-конкурс 
писанкарства «Українська Великодня писанка» -1 та II місця, виставка-
конкурс писанкарства «Українська Різдвяна писанка» - І місце, 
фестиваль дитячої художньої творчості «таланти третього тисячоліття» 
-1 місце, районний етап конкурсу «Повзик-птах 2017 року» -1 місце. 

3. Митюк В.М. - батько учениці 7 класу Митюк Вікторії, відзначив, що 
батьківський комітет та батьківська громадськість закладу приділяють 
значну увагу покращенню матеріально-технічної бази школи, а саме: 
було проведено значну роботу по підготовці документації для участі в 
обласному конкурсі міні-проектів «Здоров'я дитини - здоров'я родини, 
здоров'я родини - здоров'я країни». Нажаль наш міні-проект не виграв 
конкурсу. Крім того для покращення матеріально-технічної бази школи 
придбанно спортивне обладнання, шведську стінку для спортивної 
кімнати; ламінатор, штучні квіти для оформлення інтер'єру школи, 
посуд для їдальні, відремонтовано електроплити на кухні. Пропоную 
роботу директора школи вважати задовільною. 

4. Радченко О.І. - вихователь сказала, що за особистою участю 
директора постійно покращується оснащення дитячого садка та школи: 
придбано холодильник, жарочну шафу, посуд та відремонтовано 
електроплити на кухні, придбано нові меблі для дитячого садка. 
Директор багато працює над залученням позабюджетних коштів для 
зміцнення матеріально-технічного оснащення школи. Підтримую 
пропозицію - вважати роботу директора задовільною. 

Ухвалили: 1. Вважати роботу директора школи Курило Т.М. у період з 
з 11.06.2016 року по 09.06.2017 р. задовільною. 

Голова Ради школи: Митюк В.М. 

Секретар: >\ТУ^і^С v ПівторацькаВ.М. 


