Структура та органи управління закладу освіти

Вчитель з вміненням обов’язків директора – Курій Тетяна Олексіївна
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
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Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені
відповідною освітньою программою

Робочий навчальний план
Соболівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня
школа І ступеня» Шполянської районної ради Черкаської області
на 2017 -2018 н.р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчально-виховний процес у Соболівському навчально-виховному комплексі організовано
відповідно до таких нормативних документів: Закону України «Про освіту» та «Про загальну
середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Державного стандарту початкової
загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462,
державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2. 008-01, затверджені
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.
У Соболівському навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І ступеня» Шполянської районної ради Черкаської області у 2017 -2018
н.р. у 3 класах навчатиметься 18 учнів, дошкільна група в кількості 10 дітей. Режим роботи
навчального закладу - п’ятиденний. Мова навчання – українська.
Робочий навчальний план на 2017-2018 н.р. складений для 1-4 кл. – за Типовими навчальними
планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №
572 (додаток 1) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №
460
Навчальний час на вивчення предметів формується таким чином: до годин інваріантної
складової додаються години варіативної складової. Інваріантна складова навчального плану
початкової забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту, що
становить 68 год
Варіативна частина навчального плану використовується на збільшення кількості годин на
вивчення предметів інваріантної складової. В початковій школі це становить - 6 год .
Варіативна складова у початковій школі використовується на збільшення кількості годин на
вивчення предметів:
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Всього

Мови і літератури

1 клас

2 клас
0,5

1

0,5

Українська мова:
Навчання грамоти
Літературне читання

Математика

Математика

1

1

4 клас
0,5
0,5

3

1

3

Всього

2

2

2

6

Всього до оплати за робочим навчальним планом - 74 год.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017 - 2018 н.р.
розпочинається 1 вересня святом – День знань, а завершується 25 травня святом Останнього
дзвінка
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28
грудня, ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня
Впродовж навчального року проводяться канікули:
Осінні – з 30 жовтня по 05 листопада;
Зимові – з 29 грудня по 14 січня;
Весняні – з 26 березня по 1 квітня
Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік
закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи
Робочий навчальний план початкової школи Соболівського НВК на 2017 -2018 н.р.

1 кл.
1
5
3
2

Всього класів
В них учнів
З них хлопців
З них дівчат
Освітні галузі

КЛАСИ
4-РІЧНА ПШ
2 кл.
3 кл.
1
6
3
3

Навчальні предмети

4 кл.
1
8
5
3

1-4 кл.
3
19
11
8

Кількість годин на тиждень

1 кл.
Українська
мова 7+1
(навчання грамоти)
Українська мова
Літературне читання

2 кл.

3,5+0,
5
3,5+0,
5

3,5+0,5 24
3,5+0,5

Математика

Іноземна мова (англ.) 1
Математика
4+1

2
4+1

2
4+1

5
15

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство Я у світі

-

-

1

1

Мистецтво

1
1

1
1

1
1

3
3

Мови і літератури

Музичне мистецтво
Образотворче

3 кл.

4 кл.

1-4 кл.

Технології

мистецтво
Трудове навчання
Інформатика
Здоров’я і фізична Фізична культура
культура
Основи здоров’я
Усього

1
3
1
20+3

1
1
3
1
22+3

1
1
3
1
23+3

3
2
9
3
65+9

Гранично допустиме навантаження на учня
Всього фінансується

20
23

22
25

23
26

74

Директор

Г.А.Карпенко

«_____»_______________20___р.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та
загальної середньої освіти)

Територія Соболівської сільської ради
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


Ліцензований обсяг - 150 учнів



Фактична наповнюваність - 19



Дані про мережу класів станом на 01.09.2017

1 кл.
1
5
3
2

Всього класів
В них учнів
З них хлопців
З них дівчат

КЛАСИ
4-РІЧНА ПШ
2 кл.
1
6
3
3

3 кл.

4 кл.
1
8
5
3

1-4 кл.
3
19
11
8

Мова освітнього процесу
Мова освітнього процесу - українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його
проведення)
Наразі вакантних посад немає

Матеріально-технічне

забезпечення

закладу

освіти

(згідно

з

ліцензійними умовами)

У 2015 році у основне приміщення школи було переведено їдальню,
а з 2016 року – котельню. Встановлено новий економний котел, який
обігріває приміщення школи. У сезон 2016-2017 років для опалення
школи було використано 8,900 т вугілля та 16 складометрів дров.
Будівля закладу і приміщення знаходяться у задовільному стані. У
закладі створено умови для роботи і навчання, класні кімнати і
кімната д\садка відремонтовані, мають охайний вигляд. У минулому
навчальному році за батьківські кошти зроблено ремонт у спальній
кімнаті для дошкільного підрозділу, придбано килимкові доріжки у
дитячий садок на загальну суму 1560 грн. За кошти сільського
бюджету придбано ліжка, постільну білизну, диванчик, стільчики
для дошкільного підрозділу.
Фінансування нашого навчального закладу проводиться через відділ
освіти. Надано спонсорську допомогу продуктами харчування (олія)
у 2016 році та новорічні подарунки від СТОВ «Агроспілка»,
канцтовари на 1 вересня від СПОП «Відродження». Батьківські
кошти на потреби школи збираються і обліковуються головою
батьківського комітету, використовуються за призначенням.
В навчальному закладі дотримувались санітарно-гігієнічні норми,
температурний режим, норми правил безпеки, правила охорони
праці та безпеки життєдіяльності.
Результати моніторингу якості освіти
Результати моніторингу якості освіти готуються до оприлюднення
Річний звіт про діяльність закладу освіти

На виконання завдань, визначених ст. 20 Закону України «Про
дошкільну освіту», ст..39 Закону України «Про загальну середню
освіту», наказу МОНУ від 28.01.2005 р. №55 «Про запровадження
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів», звітування керівника навчального
закладу про виконану роботу за рік перед педколективом,
батьківським комітетом на загальних зборах колективу провести за
таким розділами:
І. Загальні відомості про навчальний заклад:
1. Назва закладу - Соболівський навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня»
Шполянської районної ради Черкаської області.
2. Форма власності - комунальна.
3. Адреса – 20644 Черкаська область Шпоянський район с.
Соболівка.
4. Мова навчання – українська.
5. Кількість класів, місць за проектом – 9 класів, 150 учнів.
6. У школі навчається 13 учнів, з них - 7 хлопчиків і 6 дівчаток, 11
вихованців д/садка,
- станом на 01.09.2016 року – 11 учнів,з них - 6хлопчиків і 5
дівчаток, 12 вихованців д\садка
За рік - прибуло – 2 , вибула – 1 вихованка дошкільного
підрозділу.
Укомплектовано 2 класи із наповнюваністю від 5 до 12 учнів, 1

учень – індивідуальне навчання. Навчанням охоплено 100% дітей.
Випуску в школі не буде, тому що немає 4 класу, д\садок
закінчили 3 вихованців, які на 01.09.2017 року мають 6 років і
підлягають навчанню в школі.
Учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого
контролю педагогічного колективу (гром.інспектор) ___________
осіб:
сиріт –
напівсиріт –
дітей-інвалідів – 1
дітей із малозабезпечених сімей – 2
дітей учасників АТО - 3
дітей із багатодітних сімей –2/6
виховується в неповних сім`ях -6/11
Колективом НВК проводиться робота щодо охорони прав дитини
та з питань соціального захисту дітей пільгових категорій.
7. Прогнозована мережа класів на 2017-2018 н.р.:
1 клас - 3 учнів
2 клас - 6 учнів
3 клас 4 клас - 7 учнів
Всього: 16 учнів
8. Режим роботи НВК - 5 – денна форма навчання.
2. Матеріально-технічна база НВК
Будівля Соболівського НВК збудована в 1969 році, будівля, де
знаходиться шкільна їдальня і майстерня – в 1896 році. На території
школи знаходиться приміщення сараю (колишньої котельні),
побудоване в 1969 році . Приміщення аварійне та морально
застаріле, має механічні пошкодження, коробки погнили та
потрухли, стіни руйнуються, панельні перекриття знаходяться в
напівзавислому стані, що становить загрозу життю і здоров’ю дітей
та дорослих. Приміщення не огороджене, тому до нього мають
доступ не тільки вихованці Соболівського НВК, а й учні
Скотарівського НВК, які приходять на територію школи в
післяурочний час та у вихідні. Працівниками школи проведено з
учнями інструктажі з безпеки життєдіяльності, бесіди про небезпеку
перебування поблизу аварійного об’єкту, огороджено ділянки
приміщення червоною стрічкою та надписами, які повідомляють про
небезпеку. Проведено роз’яснювальну роботу з батьками вихованців
щодо запобігання нещасним випадкам.
У 2015 році у основне приміщення школи було переведено їдальню,
а з 2016 року – котельню. Встановлено новий економний котел, який
обігріває приміщення школи. У сезон 2016-2017 років для опалення
школи було використано 8,900 т вугілля та 16 складометрів дров.
Будівля закладу і приміщення знаходяться у задовільному стані. У
закладі створено умови для роботи і навчання, класні кімнати і
кімната д\садка відремонтовані, мають охайний вигляд. У минулому
навчальному році за батьківські кошти зроблено ремонт у спальній
кімнаті для дошкільного підрозділу, придбано килимкові доріжки у
дитячий садок на загальну суму 1560 грн. За кошти сільського
бюджету придбано ліжка, постільну білизну, диванчик, стільчики
для дошкільного підрозділу.
Фінансування нашого навчального закладу проводиться через відділ

освіти. Надано спонсорську допомогу продуктами харчування (олія)
у 2016 році та новорічні подарунки від СТОВ «Агроспілка»,
канцтовари на 1 вересня від СПОП «Відродження». Батьківські
кошти на потреби школи збираються і обліковуються головою
батьківського комітету, використовуються за призначенням.
В навчальному закладі дотримувались санітарно-гігієнічні норми,
температурний режим, норми правил безпеки, правила охорони
праці та безпеки життєдіяльності.
На наступний навчальний рік приміщення школи потребує
косметичного ремонту.
3. Кадрове забезпечення навчального закладу.
В навчальному закладі працює 8 працівників.
З них:
- 4 педагогічних працівників
- 4 обслуговуючого персоналу
Якісний

склад педагогічних кадрів

За віком
50-60 років
Понад 60 років
За категоріями
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Спеціаліст
Середній вік колективу

1
1
1
2

За педстажем
До 18-років
Понад 18-років
За званнями
Заслужений учитель
Доктор наук
Кандидат наук
Учитель-методист
Старший учитель

45,5 років

Курси підвищення кваліфікації пройшли всі працівники згідно
графіка.
Директор НВК Карпенко Галина Анатоліївна, освіта - вища, педстаж
-25 років, стаж на посаді – 3,9 років.
Адміністрація НВК регулярно проводить наради при директорові,
оперативні методичні зустрічі, співбесіди із окремими вчителями з
питань дотримання трудового законодавства педагогічними
працівниками, виконання нормативних документів Міністерства
освіти і науки України .
4. Медичне обслуговування учнів та працівників у НВК.
Щороку колектив працівників школи та учнівський колектив
проходять медичне обстеження. За його результатами працівникам і
учням призначається відповідне лікування. У квітні 2017 р. було
оглянуто учнів 1-3 класів (13 учнів), про що видано акт обстеження
Після завершення навчання діти оздоровлюються в пришкільному
таборі «Усмішка». В цьому році плануємо оздоровити 24 дітей
шкільного і дошкільного віку, що становить 100% всіх дітей.
Вартість харчування в пришкільному таборі становить 15 грн. у
день.
Медичний пункт на місцевому ФАПі контролював причини

звернень учнів по допомогу при головному болі, болях в шлунку,
незначні травми і ін.. Працівниками ФАПу регулярно оглядались
діти на виявлення педикульозу, проводились щеплення, видавались
направлення для консультації в районну поліклініку.
Педколективом НВК проводилась значна робота по зміцненню
здоров`я дітей (спортивні змагання, конкурси і ін..), оздоровчопрофілактична робота, пропаганда здорового способу життя (години
класного керівника, єдині дні профілактики правопорушень.
5. Організація харчування учнів у навчальному закладі.
В школі гарячим харчуванням охоплено 13 учнів і 11 дошкільнят,
що становить 100% всіх дітей. Харчування для учнів одноразове,
становить 11 грн. у день, д\садок має сніданок і обід. Вартість
харчування в день для дошкільнят становить 21 грн. Продукти
завозяться із продуктової бази «Веселка», від ФОП Андріяш, та
Шполянського хлібзаводу. За рішенням батьківських зборів частину
продуктів ( в основному овочі) приносять батьки. Шкільна їдальня
забезпечена меблями, посудом, холодильником, є холодна і гаряча
вода, відремонтована електроплита. За штатним розписом в
шкільній їдальні є 0,5 ст. кухаря і 0,5 ст. підсобного працівника. Всі
учні та вихованці дошкільного підрозділу харчуються за кошти ,
делеговані Соболівською сільською радою.
Соціальне забезпечення
Кожного року в школі з 15.09 по 15.10 проходить громадський
огляд дітей, ведеться облік з малозабезпечених сімей, дітей
чорнобильців, дітей-інвалідів. Питання соціального захисту дітей
відмічено в наказах, заслуховуються на педагогічних радах.
Складені акти умов проживання дітей. Діти з малозабезпечених та
соціально незахищених сімей забезпечуються безкоштовним
харчуванням.
6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі.
У навчальному закладі в навчально-виховній роботі
дотримуються демократизація, гуманізація, гуманітаризація,
інтеграція навчання.
Навчання проводиться за семестровою формою навчання, вкінці
навчального року для учнів 1-3 класів приводяться екскурсії на
природу. Всі працівники дотримувались режиму роботи НВК. План
роботи школи, програми, навчальний план виконано,навчання
проводиться українською мовою, Закон України «Про мови»
виконується. Класні журнали вчителями ведуться регулярно і
своєчасно, учнівські зошити, словники, щоденники перевіряються.
У кожного вчителя наявні календарні , поурочні плани. В школі є
навчальні програми, учні забезпечені підручниками, бібліотека
забезпечена такими
періодичними виданнями: «Шполяночка»,
«Нова доба», «Профспілкові вісті»
Вчителі постійно підвищують свій фаховий рівень, проходячи
курсову перепідготовку, займаючись самоосвітою, підписуючись на
фахові періодичні видання. Вони використовують в своїй практиці
сучасні наукові психолого – педагогічні досягнення, інноваційні
технології, ППД

Організаційно–методична робота
Школа в цьому навчальному році працювала над вирішенням
навчальної
проблеми
(науково-методична)
«Підвищення
ефективності і якості уроку, як основної форми організації н-в
процесу» та виховної проблеми «Формування кращих почуттів
шляхом вироблення ідеалу служіння народові».
Велике значення для вирішення проблеми школи мала вся
методична робота, центром якої стала робота педагогічної ради. На
засіданнях педрад розглядались питання «про роботу із питань
кадрової політики», «Про результати проведення громадського
огляду», «Про дотримання виконання Закону України «Про мови в
Україні»», «Про стан відвідування учнями школи» і ін.
В школі працювало МОвчителів початкових класів та вихователя
різновікової групи (Проблема: «Вибір оптимальних шляхів навчання
і виховання молодших школярів та дітей дошкільного віку» керівник Курій Т.О. Методичне об`єднання допомагало учителям
реалізовувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів.
Теоретичні засідання були присвячені ознайомленню з новітніми
формами інноваційних технологій, а дійовою практичною формою
обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних
тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят. На засіданнях МО
розглядались питання наступності у навчанні учнів дошкільної,
молодшої та середньої ланок, вибору оптимальних шляхів навчання
читанню, розвитку творчої уяви учнів на уроках, відвідувалися
уроки читання, образотворчого мистецтва, музики, практичні
тренінгові заняття, перевірялися питання індивідуальної роботи
учнів на уроках. Вчителі приймають участь у районних МО, часто
виступають із доповідями. В цьому навчальному році Карпенко Г.А.
на черговій атестації підтвердила кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії», Карпенко Г.А. та Маслюк Т.О. успішно
пройшли курсову перепідготовку.
Розподіл педагогічного навантаження, стимулювання праці і
якісного ставлення педагогічних працівників до своєї справи,
соціально-психологічної адаптації молодих учителів, доцільність
розстановки кадрів були завжди на порядку денному адміністрації і
органів шкільного самоврядування. Профспілковий комітет, МО
брали активну участь у розв’язанні цих питань.
Члени педагогічного колективу впроваджували в свою роботу ППД,
використовували інноваційні (новітні) технології під час проведення
н-в процесу.
7. Управлінська діяльність у навчальному закладі
Протягом навчального року в школі вивчався стан ведення
шкільної документації (зошити, словники, щоденники, класні
журнали). Адміністрація школи здійснювала постійний
контроль за станом виробничої й виконавчої дисципліни.
8. Робота із батьками та громадськістю в навчальному закладі
Сучасна сім`я несе найбільшу відповідальність за виховання
дитини. Саме вона має виконувать головне завдання – забезпечувати
матеріальність та педагогічні умови духовного розвитку покоління.
Від сім`ї починається шлях дитини до пізнання світу, свого

ставлення як особистості, шлях до шкільного навчання. Життєвою
дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім`я та навчальний
заклад.
В нашій школі діє так званий трикутник співпраці: учителі – учні –
батьки. Без підтримки батьківської громадськості практично
неможливо обійтися. Тому фігури голови батьківського комітету,
членів комітету стають одними з ключових в управлінні нашою
школою. Вони працюють творчо. Регулярно проводиться
індивідуальна
робота з батьками, класні та
загальношкільні батьківські збори.
Класні керівники постійно проводять роботу з батьками, діти яких
пропускають заняття без поважних причин. Нажаль, є такі батьки,
які не займаються вихованням дітей, зловживають алкоголем, не
ходять на батьківські збори, не слідкують за навчанням.
Громадський інспектор і голова села відвідували ці сім`ї, проводили
бесіди з батьками. В школі зроблено соціальний паспорт, де взято на
облік неблагополучні сім`ї.
Звязок із громадськістю
Батьківський комітет - сприяє вирішенню основних проблем н-в
процесу закладу, формуванню здорового виховного середовища ,
організації дозвілля та оздоровлення учнів, здійснює підтримку
громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання і виховання
учнів, зміцнює партнерські зв’язки між родинами учнів та НВК.
Результати:
-

впорядкування та естетичне оформлення дитячого ігрового
майданчика
естетичне оформлення класних кімнат та кімнати д\садка
допомога у проведенні поточних ремонтів
допомога в організації проведення загальношкільних заходів

Правила прийому до закладу освіти
Прийом до закладу освіти здійснюється на загальних умовах
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими
освітніми потребами
Умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми
потребами немає.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок
надання та оплати
Додаткових освітніх та інших послуг заклад освіти наразі не надає.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що
передбачені відповідною освітньою программою
Робочий навчальний план на 2017/18 навчальний рік
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів
дошкільної та загальної середньої освіти)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у
закладі освіти


Ліцензований обсяг - 530 учнів



Фактична наповнюваність - 96



Дані про мережу класів станом на 01.09.2017

Мова освітнього процесу
Мова освітнього процесу - українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу
на їх заміщення (у разі його проведення)
Наразі вакантних посад немає
Матеріально-технічне забезпечення
ліцензійними умовами)

закладу

освіти

(згідно

з

Доступне за посиланням
Результати моніторингу якості освіти
Результати моніторингу якості освіти готуються до оприлюднення
Правила прийому до закладу освіти
Прийом до закладу освіти здійснюється на загальних умовах
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими
освітніми потребами
Наразі лише перший поверх закладу освіти пристосований для надання
освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок
надання та оплати
Додаткових освітніх та інших послуг заклад освіти наразі не надає.

