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ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2016-2017 РІК
І. Загальні відомості про навчальний заклад
1. Повна назва навчального закладу.
Комунальний заклад "Костопільська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради.
2. Форма власності.
Комунальний заклад Рівненської обласної ради.
3. Юридична адреса навчального закладу.
35000 Рівненська область, м.Костопіль, провулок Пушкіна,3.
4. Мова виховання та навчання.
Українська мова.
5. Кількість учнів у навчальному закладі станом на 26.05.2017.
130 учнів (14 випускників).
6. Рух учнів протягом 2016-2017 навчального року.
Вибуло учнів, прибуло учнів.
7. Режим роботи навчального закладу.
5-денний робочий тиждень.
РЕЖИМ РОБОТИ
Костопільської спецшколи-інтернат
№
п/п
Назва режимних
1-5 класи
6-10 класи
моментів
1. Підйом
7.00-7.10
7.00-7.10
2. Ранковий туалет, гімнастика
7.10-8.00
7.10-8.00
3. Ранкова прогулянка
8.00-8.20
8.00-8.20
4. Підготовка до занять
8.20-8.30
8.20-8.30
5. Уроки
8.30-13.30
8.30-14.40
6. Сніданок
9.10-9.30
9.10-9.30
7. Фізкульт.ігри на вел.перерві
9.10-9.30
9.10-9.30
8. Обід
13.30-14.00
13.30-14.00
9. Відпочинок, трудотерапія,
14.00-16.00
15.00-16.00
лікування, корекція, додаткові
заняття
10. Фізкультурно-оздоровча
16.00-16.40
16.00-16.40
година
11. Полуденок
16.40-17.00
16.40-17.00
12. Самопідготовка
17.00-18.30
17.00-19.20
13. Виховні заходи
18.40-19.00
19.20-19.40
14. Вечеря
19.10-19.40
19.40-20.00
15. Вечірня прогулянка
19.40-20.30
20.00-20.40
Вільний час
16. Вечірній туалет
20.30-21.00
20.40-21.00
17. Сон
21.00-7.00
21.00-7.00
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ІІ. Навчальний процес
1.
Персональний внесок керівника у підвищення
організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

рівня

Головною метою моєї роботи впродовж 2016-2017н.р. було зміцнення
та поновлення матеріально-технічної бази та забезпечення навчальновиховного процесу корекційним обладнанням.
2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо
упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
Години варіативної складової робочого навчального плану закладу в
кількості 88 годин передбачені для:
- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної
складової, а саме: у молодших класах - української мови по 1 год у 1-4
класах(7 год) та математики по 1 год у 3-4 класах (4 год), фізична культура (
1 год), трудове навчання (1 год); у старших класах - математики (1 год.),
історії України (2,5 год.), зарубіжної літератури (2 год), правознавства(0,5
год), алгебри (1 год), геометрії (1 год), я у світі ( 1год), природознавства (1
год), трудового навчання (7 год).
- корекційно-розвиткових у початкових класах - з математики(5год),
письма (5 год), мовлення (9 год), читання (9 год); у старших класах інформатики (2 год), природознавства(3 год), корекції вад розвитку мови (15
год), корекція вад фізики та хімії у побуті (3),корекція зарубіжної літератури
(2), корекція історії (5)
Протягом 2016-2017 н.р. для оптимізації навчально-виховного процесу
використовувались комп'ютерний та мультимедійний класи з доступом до
інтернету, сенсорна кімната, кабінети лікувальної фізкультури та масажу з
сучасним обладнанням.
3. Забезпечення раціонального добору і розстановки кадрів, створення
необхідних умов для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня
працівників (нефахівці, причини).
У школі працює 76 педагогічних працівників та 10 медичних, За
підсумками атестації за 2016-2017 н.р. 14 педагогічних працівників були
проатестовані, з них:
- 4 - підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорії
«спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший
вчитель» (Вишніцький Б.І., Філоник В.В., Гляйх Р.І., Шама М.Л..),
- 1 - підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорії
«спеціаліст вищої категорії» (Лустюк Л.О.),
- 1 - підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорії
«спеціаліст вищої категорії» (Конончук Н.І..) та присвоєно педагогічне
звання « вчитель - методист»,
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- 2 - встановлено кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії»
(Гаврилюк О.П., Дашкель М.Р.),
- 5 - встановлено кваліфікаційну категорії «спеціаліст першої
категорії»( Радіон С.С., Грицюк З.О., Власюк В.Б., Петрик Г.В., Козлюк
І.Ю.).
4. Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу
кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Протягом 2016-2017н.р. 1 педагогічний працівник
здобуває другу
дефектологічну освіту (Гляйх Т.В.). Педагогічні працівники з
дефектологічною освітою читають години корекційно-розвиткових занять.
5. Реалізація Державного стандарту загальної середньої освіти:
В школу діти направляються згідно рекомендацій обласного ПМПК та
направлення управління освіти РОДА з вадами опорно-рухового апарату,
затримкою психічного розвитку та легкою розумовою відсталістю.
До школи-інтернату зараховуються діти з такими захворюваннями:
- церебральний параліч;
- наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
-артрогрипоз, хондродистрофія, міопатія, наслідки інфекційних
поліартритів;
- інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату.
Діти, у яких, крім рухових розладів, констатується затримка психічного
розвитку та розумова відсталість, виокремлюються в окремі класи.
5.1. Досягнення, результативність, участь, перемоги вихованців у
конкурсах, олімпіадах, змаганнях, тощо.
В основу навчально-виховного процесу закладу покладено вимогу
неодмінної інтеграції дітей з обмеженими можливостями у сучасне
суспільство та соціалізації й професійну адаптацію в ньому. У цьому
навчальному році успішність вихованців загальноосвітніх класів
підвищилась на 3,2 % за рахунок того, більше учнів, які мають середній
рівень знань.
- початковий – 13,8%(11,7%);
- середній – 59,9%(48%);
- достатній – 33,3%(40,3%)
Успішність дітей з розумовою відсталістю збільшилась на 21% і має
такий стан:
- елементарний рівень – 11%(7.1%);
- початковий – 65,8%(64,3%);
- середній – 28,9%(28,6%);
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Моніторингове дослідження якості знань та успішності учнів
загальноосвітньої школи за 2016 – 2017 навчальний рік

Моніторингове дослідження якості знань та успішності учнів допоміжної
школи за 2016– 2017 навчальний рік
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Моніторингове дослідження якості знань та успішності учнів
загальноосвітньої школи за 2016– 2017 навчальний рік по класах

Моніторингове дослідження якості знань та успішності учнів допоміжної
школи за 2016– 2017 навчальний рік по класах

Вихованці закладу були учасниками Відкритого кубку Рівненської
області з настільного тенісу де посіли І місце Баша Емілія та Макарчук
Богдан і ІІ місце - Гандабеску Віталій. У обласній спартакіаді серед дітейінвалідів Рівненської області у 2017 році, за програмою ІІ етапу ХХІУ
Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу де посіли
відповідно І місце Баша Емілія та Якимов Олександр і ІІІ місце – Зінчук
Василь. З легкої атлетики Баша Емілія та Гандабеску Віталій посіли І місце у
забігу на 60м та метанні м'яча. У чемпіонаті області з шашок серед
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спортсменів-інвалідів з порушенням ОРА Баша Емілія та Макарчук Богдан
І місце, а Якимов Олександр – ІІ місце. На чемпіонаті області з легкої
атлетики серед дітей-інвалідів з порушенням ОРА Воробей Владислав посів
І місце з стрибків у довжину та метання диску та ІІ місце у забігу на 100м.
Баша Емілія та Якимов Олександр та Зінчук Василь поїхали на ХХІУ
Всеукраїнську Спартакіаду «Повір у себе» у м. Одесу санаторій «Молода
гвардія».
6. Організація та ефективність навчального процесу в закладі:
6.1. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних
працівників (наявність у педагогічних працівників авторських програм,
підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей,
дисертацій за останній рік);
Протягом 2016 – 2017 навчального року методична робота школи була
направлена на реалізацію проблеми школи: «Корекційна реабілітація
вихованців закладу як основа соціалізації у майбутньому». Це третій рік
роботи над даною проблемою.
Разом з тим індивідуальна робота з дітьми
ще потребує вдосконалення, має стати більш особистісно зорієнтованою,
опиратись на ґрунтовне знання вчителями психологічних особливостей
учнів, типу характеру, здібностей та побажань.
Оскільки вся організація роботи базувалась на запитах педагогів, було
максимально враховано результати діагностичного анкетування. Над
вирішенням проблеми школи працювали:
 початкових класів загальноосвітньої школи – керівник Шама М.Л.
(Проблемна тема «Корекція та розвиток пізнавальних, фізичних можливостей
учнів на основі застосування інноваційних технологій». На м/о розглядалися
наступні питання: 1.Звіт про роботу МО вчителів початкових класів за 20152016 навчальний рік. Організація навчально-виховного процесу у початкових
класах(круглий стіл). Вивчення і аналіз нормативних документів та
інструктивно-методичних матеріалів з організації навчально-виховного
процесу у 2016-2017 навчальному році. 2. Використання ІКТ. Адаптація
дітей з особливими потребами до шкільного колективу. Роль вчителя у
шкільній адаптації учнів. .3. Збереження здоров'я дітей - найважливіший
аспект діяльності школи.
4.Організація навчальної творчості і діяльності
школярів на уроках читання і навчання грамоти. 5. Підсумки роботи за
навчальний рік.Обговорення пропозицій щодо планування роботи ШМО на
наступний навчальний рік).
 предметів суспільно-гуманітарного циклу – керівник Левчик
Н.С.(Проблемна тема « Інноваційні аспекти підвищення мовної культури,
грамотності учнів, життєвих компетенцій на уроках суспільно-гуманітарного
циклу.»На м/о розглядалися наступні питання: 1.Особливості організації
навчально-виховного процесу предметів суспільно-гуманітарного циклу у
2016-2017 навчальному році. Обговорення освітніх потреб учнів допоміжної
школи та визначення доцільних методів та форм роботи з ними. 2. Підвищення
якості уроку через впровадження інноваційних технологій. 3. Педагогічна
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майстерність як фактор формування інноваційної, соціально-адаптованої
особистості. 4.Аналіз роботи методичного об'єднання за 2016-201 навчальний
рік та завдання на 2017-2018.
 природничо-математичного циклу – керівник Дейнека Н.В.
(Проблемна тема «Реалізація проблеми соціальної підготовки дітей до життя,
мотиваційне забезпечення уроків – чинник успішного навчання.
Реабілітаційна, корекційно-відновлююча робота на уроках». На м/о
розглядалися наступні питання:
1. Особливості організації навчальновиховного процесу з предметів природничо-математичного циклу у 2016-2017
навчальному році. 2. Проблема підвищення якості викладання предметів
природничо-математичного циклу. 3. Розвиток інтересу до вивчення предметів
(круглий стіл). 4. Проблема розвитку творчості вчителів та учнів на уроках
природничо-математичного циклу.
 творча група – керівник Будько Л.М.(Проблемна тема: Корекційна
реабілітація вихованців закладу як основа соціалізації в майбутньому.). Творча
група працювала над впровадженням передового педагогічного досвіду
«Розвиток пізнавальних інтересів учнів на основі впровадження
здоров'яєбережувальних технологій.» На засіданні творчої групи розглядалися
наступні питання: 1. Обговорення актуальності обраного напряму, визначення
мети роботи групи, направлення діяльності у 2016-2017 навчальному році. 2.
Використання ІКТ для реалізації навчальних проектів на уроках зарубіжної
літератури, початкових класів. Представлення збірки. Логіка для дітей.
(вчителя Конончук Н.І.). 3. Розвиток у школярів потреби у здоровому способі
життя. 4. Корекційна спрямованість виховного процесу в роботі з дітьми
хворими на ДЦП. Проведення тижня «Сім чудес Рівненщини».
 трудового навчання – керівник Кіш ман Л.Є. (Проблемна тема:
«Виховання та розвиток дітей засобами праці». На м/о розглядалися наступні
питання: 1. Організаційні питання щодо організації навчально-виховного
процесу у 2016-2017 навчальному році. Обговорення особливостей вивчення
базових дисциплін у системі загальної середньої освіти на 2016-2017
навчальний рік. 2. Творчий підхід до організації практичної діяльності учнів
у різних системах трудового навчання. Розвиток творчої особистості на
уроках трудового навчання. Творчий підхід до уроку: підбір посильних і
доступних завдань, правильне дозування фізичного навантаження – головні
складові ефективності праці. Від творчого пошуку до ефективного
результату: як зробити освітній процес продуктивним, а навчання цікавим.
Круглий стіл: Позиція творчого вчителя. Обмін досвідом про вдосконалення
методів та прийомів навчання, впровадження інтерактивних технологій.
3.Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання. Використання на
уроках ігрових педагогічних технологій. 4. Соціально-педагогічний аспект
формування трудових цінностей і орієнтації у дітей з розумовими та
фізичними вадами розвитку. Корекційна цілеспрямована робота по
формуванню в учнів трудових вмінь і навичок. 5. Підведення підсумків
роботи за рік. Круглий стіл. Панорама передових методичних ідей та
знахідок.
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 класних керівників – керівник Давидюк Є.В. (Проблемна тема:
Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію
особистісно-орієнтованого виховання. На м/о розглядалися наступні питання:
1. Ознайомлення з планом роботи методичного об'єднання на 2016-2017
навчальний рік та з методичними рекомендаціями з організації виховного
процесу та планування роботи класних керівників у взаємозв'язку з
колекційною роботою, враховуючи індивідуальні можливості дітей.2.
Учнівське самоврядування, як спосіб формування в учнів здатності посідати
стійку громадянську позицію, вдосконалення лідерських якостей, сприяння
реалізації творчих здібностей школярів. 3. Методичне та психологічне
обґрунтування необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до
культурних і духовних надбань рідного краю. 4.Особливості організації
навчально-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій.
- вихователів старших загальноосвітніх класів – керівник Кривульська В.М.
(Проблемна тема: Формування творчої осбистості учня шляхом
використання інноваційних форм і методів організації навчального процесу.
На м/о розглядалися наступні питання: 1. Вимоги до календарного та
щоденного планування вихователів.. 2. Створення оптимальних умов для
морального розвитку дитини в умовах школи-інтернату. 3. Формування
творчої активності школярів засобами інтерактивних технологій. 4.
Формування навичок самоврядування, соціальної активності у процесі
практичної громадської діяльності вихованців школи-інтернату.
 вихователі старших допоміжних класів – керівник Івченко В.З.
(Проблемна тема: Соціалізація особистості дитини з вадами інтелекту.
На м/о розглядалися наступні питання: 1. Круглий стіл (класні керівники та
вихователі) .Формування у школярів високої громадянської активності та
національної свідомості. Обговорення тижня патріотичного виховання. 3.
Педагогічно-психологічний лекторій. Педагогічні умови формування
соціальної поведінки школярів з розумовою відсталістю та ЗПР. 4.
Формування ціннісного ставлення школярів до праці у навчально-виховному
процесі.5. Методичні посиденьки.
- фізичне виховання та ЛФК – керівник Тріль С.М.( Проблемна тема:
Проблемна тема: Корекційно спрямоване навчання, виховання і розвиток
учнів на уроках фізичної культури та ЛФК. . На м/о розглядалися наступні
питання: 1. Аналіз роботи методичного об'єднання за 2015-2016 навчальний
рік та планування на 2016-2017. 2. Здоров'язберігальні технології в практиці
навчання(допоміжні класи). 3. Принципи застосування засобів ЛФК для дітей
з порушеннями опорно0рухового апарату. 4. Аналіз роботи МО за
навчальний рік .
 початкових класів допоміжної школи – керівник Лустюк Л.О.
(Проблемна тема: Формування особистості дитини. На методичному
об'єднанні розглядалися наступні питання: 1 Організація навчальновиховного процесу в початкових класах допоміжної школи. 2. Спільна робота
вчителя, вихователя та логопеда з школярами які мають розумові
порушення. Практичне заняття. «Використання елементів системи
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Монтессорі у логопедичній практиці». 3. Сучасні вимоги до уроку в
початкових класах допоміжної школи. Допоміжні засоби для розв'язання
корекційних завдань на уроці. 4. Подолання порушень письма в учнів
початкових класів допоміжної школи. Розвиток фонематичних уявлень,
фонематичного слуху та фонематичного сприймання. Практичне заняття.
«Ігри, застосовані під час вироблення навичок грамотного, каліграфічного
письма». 5.
 спецсемінар – керівник Радіон С.С . На спецсемінарі розглядалися
наступні питання:: 1. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності
педагога- дефектолога. Корекційна робота у структурі навчально-виховного
процесу. 2. Психофізіологічні аспекти готовності дітей з церебральним
паралічем до шкільного навчання. Спеціальна освіта в Україні.
Реформування спеціальної освіти в Україні. 3. Особливості самосвідомості
дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами, формування та
розвиток самосвідомості.
 методична рада – керівник Українець Є.І На методичній раді
розглядалися наступні питання: 1. Аналіз методичної роботи за минулий
навчальний рік. Структура й напрями методичної роботи в новому році.
Обговорення та затвердження плану роботи на 2016/17 н.р.2. Про стан
упровадження педагогічної технології портфоліо в методичну систему
школи. Про перспективні напрями роботи з упровадження технології
портфоліо на етапі тиражування й поширення досвіду («Банк ідей»). Про
підготовку до шкільних педагогічних читань. 3. Про вивчення
перспективного педагогічного досвіду вчителя початкових класів Конончук
Н.І. «Розвиток пізнавальних інтересів учнів на основі впровадження
здоров'язбережувальних технологій». 4. Роль методичної служби в
проведенні атестації й підвищенні кваліфікації педагогічних працівників.
Про діяльність шкільного методичного об'єднання вчителів природничоматематичних дисциплін.. Про стан виконання графіка курсового
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів упродовж 2017 року.
Планування замовлення на 2018 рік.
Вчителі дефектологи, логопеди, вчителі молодших класів брали
участь у проведенні вебінару з теми «Корекційна робота з розвитку мовлення
дітей з особливими потребами дошкільного і молодшого шкільного віку »
Вчитель молодших класів Конончук Н.І. є членом творчої групи вчителів
початкових класів спеціальних шкіл-інтернатів при РОІППО.
Проведені семінар «Корекційна педагогіка – наука про навчання та
виховання дітей з особливими потребами», спецсемінар «Корекційна робота
як специфіка прфесійної діяльності педагога-дефектолога, семінар-практикум
«Упровадження інноваційних технологій на уроках гуманітарних
дисциплін», круглий стіл «Теоретико-методологічні засади процесу
соціалізації дітей та учнівської молоді у сучасному освітньому просторі». та
«Теоретико-методологічні засади процесу соціалізації дітей та учнівської
молоді у сучасному освітньому просторі».
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Тренінг з питань психолого-педагогічної корекції особистості.
Психолого-педагогічний семінар «Особливості самосвідомості дітей з
особливими потребами.»
Круглий стіл на тему: « Аналіз роботи педагогів-виховників з реалізації
завдань по розвиткові ціннісного ставлення особистості до суспільства і
держави»
Проведено багато відкритих уроків, а саме:
- виховний захід до Дня писемності « Допоки є Шевченка мова, то і доти
Україна є….».
- відкритий урок української мови у 6-Б класі «Основні граматичні
категорії іменника: рід, число, відмінок.»
- відкритий урок у підготовчому-А класі з математики «Число і цифра
2.»
- відкритий урок у підготовчому-А класі з корекції і розвитку
математики « Коригування рахунку в межах 5 та закріплення
написання цифри 5.»
- відкритий урок трудового навчання у 6-А класі « Пилення деревини
впоперек і вздовж волокон. Особливості пилення деревини. Практичне
заняття. Тренувальні вправи на пилення » .
- відкритий урок у 6-А класі з корекції розвитку мовлення « Уточнення
навичок логічного та образного мислення. Складання речень з
іменниками, що мають форму тільки множини.»
- корекційно розвиткові заняття
психолога школи з молодшими
школярами «Все починається з мами», старшими класами «Малюнок
нашими очима».
- урок корекції мовлення у 1-А класі «Повторення вивчених звуків і
букв, які їх позначають. Робота з дитячою книжкою. Колективне
відтворення прослуханого».
- урок основ здоров'я у 1-А класі « Цінність життя і здоров'я людини.
Повага до себе та інших людей. Особливості поведінки хлопчика і
дівчинки».
- логопедичне заняття у 3-Б класі «Розвиток зв'язного мовлення.
Лексична тема «Свійські тварини».
- відкрите логопедичне заняття «Автоматизація вимови звука «с» в
словах та реченнях . Лексична тема «Птахи».
- корекційно-розвиткове заняття з природознавства у 10-Б класі «
Органи дихання. Корекція зорового та слухового сприймання».
Координацією методичної роботи займалась методична рада школи до
якої входили Українець Є.І. (голова), Дейнека Н.В.., Левчик Н.С., Тріль С.М.,
Мельничук Г.О.., Шама М.Л., Лустюк Л.О., Радіон С.С., Кривульська В.М.,
Івченко В.З.., Давидюк Є.В., Будько Л.М.
Методично радою школи були проведені засідання на яких
заслуховувались такі питання:
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- Організація електронного середовища навчання в рамках
національного проекту «Відкритий світ»;
- Про стан методичного супроводу впровадження особистісно
орієнтованих технологій у школі
- Проект концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.
- Круглий стіл: ,,Особливості виховання учнів спеціальної школиінтернат».
Методична рада школи продовжує працювати над поповненням банку
методичних знахідок «Інноваційні форми проведення уроків» відповідно до
плану навчально-виховної роботи школи. та вивчати досвід роботи вчителя
початкових класів Конончук Н.І. з теми «Розвиток пізнавальних інтересів
учнів на основі впровадження здоров'яєбережувальних технологій».
Протягом 2016-2017 навчального року було проведено п'ять
педагогічних рад. На засіданнях педагогічної ради школи були розглянуті
такі питання:
І. 1.Про підсумки роботи школи за минулий рік та завдання на новий н.р.
2. Погодження перспективного та річного планів.
3. Розподіл тижневого навантаження.
ІІ. 1. - Стан вивчення рівня знань навчальних досягнень учнів з музичного
мистецтва та образотворчого мистецтва.
- Учнівське самоврядування як запорука розвитку лідерських здібностей
учнів.
ІІІ. 1. - Стан медичної та логопедичної роботи в школі.
- Стан роботи педагогічного колективу з формування в учнів ціннісного
ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.
ІУ. - Стан вивчення рівня знань навчальних досягнень учнів початкових
класів (допоміжна школа).
- Здоров"язберігаючі технології в процесі навчання та виховання.
У. 1.Перевід та випуск учнів зі школи
Врахувавши результати діагностування адміністрація школи
активізувала роботу по самоосвіті педагогічних працівників. Було оновлено
зміст і форму планів самоосвіти.
Впродовж 2017 н.р. заплановано 22 працівники на підвищення
кваліфікаційного рівня на курсах при РОІППО. Уже пройшли курсову
перепідготовку: Українець Є.І., Козлюк Р.В., Власюк В.Б., Хаймець О.Б.,
Дави дюк Є.В., Глущик О.С., Позняковська Л.П., Шворобей А.В., Луцов'ят
І.І., Юсковець І.В., Конончук І.І.
Проведено психолого-педагогічний семінар «Особливості самосвідомості
дітей з особливими потребами.» .
Психолого-педагогічний консиліум у 5-х класах.
На постійно діючому спецсемінарі розглядаються самі актуальні
питання по роботі з дітьми з особливими потребами. А саме:
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- Використання інтерактивних методик під час викладання курсу історії
та правознавства.
- Соціально-профілактична профілактика емоційного вигоряння та
стресових розладів педагогів ;
- Соціальна реабілітація в контексті корекційної освіти. ;
- - «Соціально-педагогічні технології роботи з сім’єю, що виховує
дитину з обмеженими можливостями.
Щотижня проводяться методичні оперативки для вчителівпредметників "Рекомендуємо прочитати". Бібліотека постійно поповнюється
матеріалами періодики та фаховими журналами. Проведено нараду з
вчителями по питанню «Самоосвіта педагога, як умова підвищення його
професійної компетентності.»
Розроблено і функціонує веб-сайт закладу: www.spec-school.rv.ua
6.2. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи.
Поповнена та удосконалена картотека бібліотечного фонду по
використанню новітніх аспектів корекційної, реабілітаційної роботи з дітьми
з порушеннями ОРА та розумовою відсталістю.
3. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів,
лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика.
Кожен клас укомплектований меблями відповідно до санітарногігієнічних вимог. Майстерні з швейної справи укомплектовані швейними
машинками та оверлоком. У столярній майстерні є в наявності токарний по
дереву, свердлильний, заточувальний, комбінований пиляльно-стругальний,
пиляльно-стругальний (шкільний), 2 електролобзика, електродріль,
електрофрезер, рубанки, фуганки, шерхебелі, ножівки, молотки, набори
викруток. Спортивна зала укомплектована тенісними столами, гімнастичною
стінкою з 2 прольотами, 2 баскетбольними щитами, мішенями для влучення в
ціль, кріслом для вправ на хребет, прилад для вправ з обтяженнями лежачи,
велотренажерами,
біговою
доріжкою,
тренажерами
для
ніг,
багатофункціональним комплексним тренажерем, домашнім стадіоном для
учнів молодших класів, тренажерем для вправ з тренувальною штангою. На
спортмайданчику наявні мінібаскетбольний майданчик, майданчик для
мініфутболу, гімнастичне містечко.
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ІІІ. Виховний процес
1.Організація та ефективність виховного процесу в закладі (програма
виховання дітей та учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки).
Виховний процес в закладі забезпечується реалізацією Програми
національного виховання учнівської молоді Рівненщини, яка розрахована на
весь період виховної діяльності класного керівника та вихователя з учнями
конкретного класу і враховує їх вікові, індивідуальні та психологопедагогічні особливості; включає комплекс заходів, які забезпечують
можливість досягнення найоптимальнішого результату в розвитку дитини.
В закладі протягом 2016-2017 н.р. нараховувалося 17 виховних груп.
Організована позакласна робота, а саме:
- вокальний гурток (Зінчук І.К.);
- хореографічний гурток (Щебивок І.М.);
- гурток "Українознавство" (Шворобей А.В.);
- гурток "Юні друзі природи" (Матвієнко Н.В.);
- "Краєзнавчо-пошуковий" гурток (Козлюк Р.В.);
- гурток "Умілі руки" (Ревут А.О.)
- Загальна фізична підготовка (Тріль С.М);
- Настільний теніс (Нестеренко В.М.);
- гурток "Господарочка" (Мельничук Г.О.);
- Клуб вихідного дня "Дозвілля" з таким графіком:
Дні тижня Назва заходу
Час роботи
Неділя
Гурток "Нашими руками"
10.00-11.30
Драматичний гурток
13.30-15.00
Працювала рада профілактики правопорушень, творча група,
батьківський комітет та учнівський парламент.
Виховний процес школи направлений на розвиток семи ціннісних
ставлень особистості:
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення особистості до сім»ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення особистості до природи;
- ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних надбань
рідного краю;
- ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
- ціннісне ставлення особистості до праці;
- ціннісне ставлення особистості до себе.
Розроблена орієнтовна модель випускника початкової та основної
школи виходячи з програми, двічі на рік вивчається рівень вихованості
школярів (за ціннісними ставленнями). Узагальнені результати моніторингу
за травень 2017р. показали, що 33.1% учнів мають високий рівень
сформованості ціннісних ставлень (в порівнянні з 31.5% в жовтні 2014р.),
62.4% - середній (62.1% відповідно), 4.5% - низький ( 6.4% відповідно).
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ ЗА ЦІННІСНИМИ СТАВЛЕННЯ
ТРАВЕНЬ 2016-2017 Н.Р.
Рівні

Ц.ст. до
суспільства і
держави

Ц.ст. до
природи

Ц.ст. до
праці

Ц.ст. до
себе

Ц.ст. до
мистецтва

32.2%

Ц.ст. до
сім"ї,
родини,
людей
61%

39.1%

40.9%

53.9%

37.4%

Ц.ст. до
істор. та
духовн.
надбань
31.3%

Високий
Середній

53.8%

36.5%

44.3%

47.8%

36.5%

47.8%

58.3%

Низький

14%

10.5%

16.6%

11.3%

9.6%

14.8%

10.4%

Загальна кількість учнів, які прийняли участь в опитуванні: 109 учнів

до суспільства і держави
до сім"ї, родини, людей
до природи
до праці
до себе
до мистецтва
до рідного краю

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ КЛАСІВ ЗА
ЦІННІСНИМИ СТАВЛЕННЯ ТРАВЕНЬ 2016-2017 Н.Р.
Рівні

Ц.ст. до
суспільства і
держави

Ц.ст. до
Ц.ст. до
Ц.ст. до Ц.ст. до
сім"ї,
природи
праці
себе
родини,
людей
Високий
27
46
36
35
48
Середній
38
21
29
32
21
Низький
9
7
9
7
5
Загальна кількість учнів, які прийняли участь в опитуванні: 67 учнів

Ц.ст. до
мистецтва

37
29
8

Ц.ст. до
істор. та
духовн.
надбань
25
46
3

до суспільства і держави
до сім"ї, родини, людей
до природи
до праці
до себе
до мистецтва
до рідного краю
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ ДОПОМІЖНИХ КЛАСІВ ЗА ЦІННІСНИМИ
СТАВЛЕННЯ ТРАВЕНЬ 2016-2017 Н.Р.
Рівні

Ц.ст. до
суспільства і
держави

Ц.ст. до
Ц.ст. до
Ц.ст. до Ц.ст. до
сім"ї,
природи
праці
себе
родини,
людей
Високий
10
15
9
12
14
Середній
24
21
22
23
21
Низький
7
5
10
6
6
Загальна кількість учнів, які прийняли участь в опитуванні: 42 учень

Ц.ст. до
мистецтва

6
26
9

Ц.ст. до
істор. та
духовн.
надбань
11
21
9

до суспільства і держави
до сім"ї, родини, людей
до природи
до праці
до себе
до мистецтва
до рідного краю

Виховний напрямок по розвиткові ціннісного ставлення учнів до
історичних, культурних та духовних надбань рідного краю був пріоритетним.
Так, окрім виховних тематичних годин та екскурсій, дане питання
заслуховувалося на педагогічній раді ( протокол №1 від 12.01.2017р.) та
спільного засіданнях методичних об"єднань класних керівників, вихователів
старших класів загальноосвітньої школи та вихователів старших класів
допоміжної школи.
Питання виховної роботи тримаються на постійному контролі та
заслуховуються на педагогічній раді, раді школи та нарадах при директору:
- Учнівське самоврядування як запорука розвитку лідерських
здібностей учнів ( протокол №5 від 01.11.2015р., педагогічна рада);
- Стан роботи педагогічного колективу з формування в учнів
ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного
краю ( протокол №1 від 12.01.2017р., педагогічна рада);
- Здоров"язберігаючі технології в процесі навчання та виховання
(протокол №1 від 12.01.2017р., педагогічна рада);
- Охоплення учнів гуртками ( протокол №2 від 31.10.2016р., нарада при
директору);
- Соціальний захист вихованців закладу ( протокол №3 від
28.11.2017р., нарада при директору);
- Стан роботи з батьківською громадськістю ( протокол №5 від
30.01.2017р., нарада при директору);
- Стан роботи з девіантними дітьми ( протокол №6 від 27.02.2017р.,
нарада при директору);
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- Робота педагогічного колективу та батьківської громадськості по
запобіганню жорстокого поводження та насильства над дітьми ( протокол №2
від 21.12.2016р., рада школи).
19 травня 2017року на базі закладу був проведений ХІV фестивальконкурсу художньої творчості "З вірою у майбутнє" серед вихованців
інтернатних закладів.
Упродовж 2016-2017 н.р. для педагогів-виховників було проведено
семінар "Корекційна педагогіка – наука про навчання та виховання дітей з
особливими потребами", круглі столи "Теоретико-методологічні засади
процесу соціалізації дітей та учнівської молоді у сучасному освітньому
просторі" та "Аналіз роботи педагогів-виховників з реалізації завдань по
розвиткові ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави",
психолого-педагогічні семінари "Особливості роботи з дітьми, які пережили
психотравмувальну подію" та "Особливості самосвідомості дітей з
особливими потребами".
Для удосконалення виховної роботи в закладі, урізноманітнення форм
роботи залучаються до співпраці представники Костопільської ЗОШ №2,
Костопільського обласного ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури
та спорту, Костопільського медичного коледжу, Костопільського
краєзнавчого музею та Костопільського будинку школярів та юнацтва. Для
покращення роботи з девіантними дітьми налагоджена тісна співпраця з
представниками РЦСССДМ та ССД Костопільської РДА, сектором
ювенальної превенції Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області,
представниками благогійної організації "Агапе".
2. Упровадження інноваційних виховних технологій.
У молодшій школі активно використовуються методи арт-терапії (
виховання за допомогою залучення дитини до мистецтв). Найчастіше цей
метод використовується в допоміжній школі. При цьому дитина навчається
спілкуватись з навколишнім світом, використовуючи образотворчі, рухові та
звукові засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття,
потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні
для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього
середовища.
Основна увага при проведенні елементів корекційної арт-терапії
приділяється ставленню дитини до своєї діяльності, своїх малюнків тощо.
Головне завдання педагога спрямовується на розвиток мотивації дитини до
діяльності, відбір прийомів арт-терапії для кращого формування
мотиваційної сфери у дітей з різними формами органічного ураження
нервової системи.
Застосування арт-терапії підвищує пізнавальну активність дітей,
сприяє сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, арттерапія дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на формування
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емоційної сфери, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних
властивостей збережених функціональних систем.
Вихователі закладу використовують загальні напрями та умови
проведення арт-терапії:
- усвідомлення і запам’ятовування труднощів дитини в реалізації
можливостей своїх функціональних систем;
- встановлення напрямів і завдань корекційної роботи з елементами арттерапії;
- підбір тих видів арт-терапії, які конкретна дитина спроможна виконати і
отримати результат;
- надання можливості дитині самостійно вибрати завдання;
регламентування роботи дитини, що дає змогу підвищити зосередження
уваги.
Такі правила проведення корекції з елементами арт-терапії
стимулюють пізнавальну активність дитини, організовують її поведінку,
підвищують самооцінку.
Виховна робота в старшій школі опирається на наступні принципи:
 Принцип педагогічного стимулювання соціальних проблем (рольові
ігри на соціалізацію, просвітницький тренінг);
 Принцип варіативності організації роботи з дітьми (рольова гра ,
варіативні ігри, бесіди, конкурси-ярмарки, вікторини, відверті
розмови, анкети думок, спартакіади народних ігор);
 Принцип організації особистісного простору дитини (зони
відпочинку для усамітнення);
 Принцип поєднання взаємної турботи та вимогливості (потреба
толерантності у відносинах);
 Принцип розвитку самодіяльності та ініціативності дітей (простір
для ініціативи, саморозвитку, самостійного вибору: пошукові ігри,
акції(милосердя, благодійна, екологічна та ін.), виставки творчих
робіт);
 Принцип морального збагачення соціального середовища (постійне
внесення в життя дитини моральних цінностей: години спілкування,
відверті розмови, родинні свята);
 Принцип гуманістичної орієнтації вихованця (повага до дитини,
людяне ставлення);
 Принцип корекційного виховання (виявлення відхилень і їх корекція
в учнівському середовищі: відверті розмови, анкетування, телефон
довіри, ярмарок солідарності);
 Принцип “замінюючої сім’ї” (створення в класі “сімейного”,
”родинного” середовища: години спілкування, класні збори,
родинна вітальня, веселі старти).
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3. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів
(дотримання учнями статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
навчального закладу та ін.). Результативність роботи щодо покращення стану
відвідування учнями навчальних занять, профілактики правопорушень та
згубних звичок (детально описати).
Вихованці закладу дотримуються режиму роботи школи та не
порушують статуту.
Протягом навчального року лише 5,9% пропущених занять учнями
були без поважних причин, решта – через хворобу, перекомісію на
продовження інвалідності та санаторно-курортне лікування. З метою
запобігання пропусків занять учнями без поважних причин ведеться
щоденний контроль з боку класних керівників, вихователів та представників
навчальної комісії учнівського парламенту, результати якого заслуховують
на загальношкільних лінійках та на засіданнях учнівського парламенту. Сім"ї
учнів, які мають проблеми з відвідування, контролюються соціальним
педагогом та психологом школи із залученням представників ССД та
СССДМ районів Рівненської області.
Для своєчасного виявлення неблагополучних сімей, перевірки умов
утримання та виховання в них неповнолітніх, належного проведення
профілактичної роботи в закладі були проведені наступні заходи:
№
п/п

Основні види робіт

1.

Індивідуальна діагностика:
а) учнів
б) педпрацівників
в) батьків/опікунів
Групова діагностика, соціально-педагогічні дослідження
серед:
а) класів (груп)
б) педпрацівників
в) батьків/опікунів
Консультування індивідуальне
а) учнів
б) педпрацівників
в) батьків/опікунів.
Консультування групове:
а) учнів (дітей)
б) педпрацівників
в) батьків/опікунів
Зв’язки з громадськістю, відвідування:
- учнів (дітей), сімей вдома
- батьків за місцем роботи
- органів виконавчої влади та громадського самоврядування

2.

3.

4.

5.

6.

- участь в судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно
неповнолітніх
Розвивальна групова робота з учнями (дітьми) всього:

Кількість
осіб

Кількість
класів (груп)

14
-

91
-

14

66
15
37
100
33

14

27
-

2
115

19

20

7.

8.

9.

Проведення ділових ігор, інтерактивних занять,
тренінгів для: а) педпрацівників
б) батьків/опікунів
Просвіта, виступи перед: а) учнями (дітьми)
б) педпрацівниками
в) батьками/опікунами
г) іншими представниками громади
Навчальна діяльність:
- курси за вибором
- факультативні заняття
- гурткова робота

44
24
-

6
-

Станом на 26.05.2017р. на внутрішньошкільному обліку не перебуває
жодна дитина, 13 учнів закладу входять до "групи ризику", тобто мають
ознаки девіантної поведінки: 3 учнів знаходяться на спостереженні за
поведінкою ( 16 відповідно в порівнянні з 2015-2016 н.р. ). З метою
удосконалення профілактичної роботи з учнями школи, розвитку заходів
превентивного характеру в закладі працювала Рада профілактики
правопорушень ( 5 засідань протягом 2016-2017 н.р.), на яку запрошувалися
представники ССД, РЦ СССДМ Костопільської РДА та сектору ювенальної
превенції Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області.
Робота
з
учнями
ведеться
у
декількох
напрямках:
психодіагностичному, просвітницькому, психологічному, превентивному,
профілактичному. З метою профілактики правопорушень серед даної
категорії учнів в закладі проводяться відповідні заходи педагогами школи та
психологічною службою. Так, для проведення належної корекційновідновлювальної роботи було створено корекційні групи: "Адаптація до
школи",
"Розвиток
мислення
молодших
школярів",
"Корекція
міжособистісних
стосунків",
"Гендерне
виховання:
саморозвиток
особистості".
Психологічна служба КЗ «Костопільська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат I-II ступенів» Рівненської обласної ради, керуючись
«Положенням про психологічну службу системи освіти України»,
Конвенцією ООН про права дитини, Етичним кодексом психолога, ін.
правовими документами, спрямовувала цілі своєї діяльності щодо
підвищення ефективності реабілітаційного процесу в дітей з особливими
потребами з метою створення оптимальних умов для вирішення потреб
самореалізації та самовдосконалення особистості вихованців.
Значна увага в роботі психологічної служби приділялася вивченню
характеру, соціально-психологічних умов навчання та розвитку дитини як в
школі так і в сім’ях. Проведено, зокрема, ряд соціально – психологічних
досліджень, серед яких:
- перебіг адаптаційного періоду у дітей підготовчих класів та 5-х
класів;
- діагностика раннього узалежнення та прояву соціально неадекватної
поведінки;
- дослідження здібностей, нахилів, інтересів учнів 10-х класів;
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вивчення характерологічних особливостей дітей підліткового віку;
- визначення рівня інтелектуального розвитку учнів.
З результатами проведених досліджень ознайомлені класні керівники,
педагоги та батьки учнів школи.
Кращого змісту набула спільна діяльність психологічної служби з
батьками з питань готовності дитини до навчання у школі, правового захисту
соціально-незахищених дітей, виникнення негативних проявів у поведінці
учнів та усунення їх порушень.
Значно активізувалася просвітницька робота психологічної служби з
питань пропаганди здорового способу життя (заняття з елементами тренінгу
«Захисти себе від ВІЛ/СНІД», бесіди, лекції «Твоє життя-твій вибір»),
запобігання явищ жорстокості та насильства над іншими (заняття з
елементами тренінгу, бесіди, лекції « Права дитини та механізми їх захисту»,
відеофільми), а також спільні проекти з вчителями та вихователями школи (
«Хочу, плюс можу, дорівнює правильний вибір»; «Ефективне спілкування.
Вчимося розуміти й поважати інших»; «Світ професій», «Стрес. Засоби
подолання стресу».)
Також ефективним напрямком роботи психологічної служби є
консультаційний, адже в склад служби школи входять багато спеціалістів
(психолог, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи,
вчитель початкових класів, медичний працівник, педагог-організатор та
логопед), які можуть надати консультацію з того чи іншого питання.
Превентивний
напрям
роботи
та
психологічна
просвіта
забезпечувалася наступними заходами:
профілактичний захід «Урок»;
щорічна акція "16 днів без насильства";
пропаганда здорового способу життя (заняття з елементами
тренінгу "Захисти себе від ВІЛ/СНІД", бесіди, лекції "Твоє життя – твій
вибір");
запобігання явищ жорстокості та насилля в колективі (заняття з
елементами тренінгу "Правові аспекти особистості", бесіди та лекції "Права
дитини та механізми їх захисту", відеофільми);
спільні проекти з педагогами школи ("Вибір професій. Як не
помилитися", "Моє життя – в моїх руках", "Ефективне спілкування. Вчимося
розуміти і поважати інших", "Темперамент як основа особистості людини",
Тиждень здоров»я);
проведено ряд психологічних досліджень ( опитувальник
"девіантна поведінка", "Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок",
діагностика особливостей дітей підліткового віку "Який у вас темперамент",
"Агресивна поведінка" за Є.Ільїним).
Для профілактики правопорушень серед усіх вихованців та на
виконання обласної програми профілактики правопорушень, рецидивної
злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми на 2016-2017 роки були
проведені наступні заходи:
-
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Систематичний розгляд на нарадах при директорові,
розширених методичних засіданнях стан роботи з профілактики
правопорушень, інших негативних явищ у середовищі неповнолітніх
(постійно);
Перевірка розважальних закладів, інших місць перебування
неповнолітніх з метою протидії поширенню наркоманії у підлітковому
середовищі (постійно);
Участь у проведенні рейдів з метою виявлення та притягнення
до відповідальності суб"єктів підприємницької діяльності, які реалізують
алкогольні напої та тютюнові вироби неповнолітнім особам (постійно);
Удосконалення роботи з попередження фактів насильства в
сім"ї, проведення заходів щодо виявлення неблагополучних сімей, їх облік і
перевірка умов утримання та проживання неповнолітніх (постійно);
Проведення спортивно-масових, культурних заходів, до яких
залучені діти, схильних до вчинення злочинів і правопорушень (постійно);
Проведення просвітницької роботи серед учнів закладу щодо
попередження правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів,
вчинених неповнолітніми (постійно).
З метою формування ціннісного ставлення школярів до себе,
вдосконалення просвітницької роботи щодо популяризації здорового способу
життя серед школярів 07.04.2017р. в закладі був проведений День здоров"я.
Також двічі був проведений Тиждень з охорони праці та безпеки
життєдіяльності (листопад 2016р. та квітень 2017р.).
З метою належної роботи з охорони прав дитини та запобіганню
насильства над вихованцями в закладі проводиться наступна робота:
- неухильне виконання ст.22, 38 Закону України «Про загальну середню
освіту», п.46, 59 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000
року №946 та наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2003 року
№535 «Про недопущення порушень норм суспільної поведінки у навчальних
закладах»;
- контроль недопущення з боку педагогічних працівників нетактовного
ставлення до неповнолітніх, байдужості до їх проблем;
- проведення психолого-педагогічних семінарів з педагогічними
працівниками, бесід з вихованцями щодо правил поведінки у навчальному
закладі під час навчально-виховного процесу;
- посилена персональна відповідальність усього педагогічного та
медичного складу за взаємовідносини з учнями.
- розгляд на нараді при директору та розширених методичних
засіданнях стан додержання педагогічними працівниками вимог
законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм
фізичного або психічного насилля (протокол №3 від 28.11.2016р., №5 від
30.01.2017р., №6 від 27.02.2017р.);
- залучення органів учнівського самоврядування та батьківської
громадськості до профілактичної роботи (постійно).
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- робота психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу
(постійно).
- поновлення інформаційних куточків для учнів із переліком
організацій, куди можна звернутися з приводу насильства в сім"ї, серед
однолітків;
- робота Ради профілактики правопорушень;
- ведення спостережень і коригування списків учнів «групи ризику»,
сімей кризових категорій;
співпраця
з
СССД
та
РЦСССДМ
Костопільської
райдержадміністрації, сектором ювенальної превенції Костопільського ВП
ГУНП в Рівненській області;
- проведення щорічної акції "16 днів проти насильства»;
- проведення щорічного Тижня права.
4. Стан розвитку учнівського самоврядування.
Одним із головних способів та принципів організації учнівського
колективу школи, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів
шляхом їх залучення до усвідомленої систематичної участі в справах школи,
класу, до вирішення важливих питань життя колективу є учнівське
самоврядування.
Моделлю учнівського самоврядування в закладі є Парламент на чолі зі
спікером та 7 комісій (інформаційна, шефська, санітарна, навчальна,
культурно-масова, спортивно-туристична, дисципліни та порядку). В
Парламенті задіяно 18% учнів закладу. Кожна комісія забезпечується
педагогічним патронажем. Парламент звітує про пророблену роботу на
загальношкільних лінійках та засіданнях парламенту, які відбуваються
щосереди.
Упродовж вересня 2016р. в закладі проходила кампанія по обранню
спікера УП на посаду якого претендувало 2 учні. Після представлення своїх
програм та голосування учнівського та педагогічного колективів спікером
школи став учень 10-А класу Воробей Владислав.
Робота парламенту проводилась на належному рівні, учасники
шкільного врядування з власної ініціативи брали участь у переважній
більшості шкільних заходів. Слід відмітити День самоврядування, який
відбувся в закладі 30.09.2016р., де парламентери показали високий рівень
згуртованості та належну проведену роботу по керуванню навчальним
процесом.
Для заохочення представників самоврядування адміністрацією закладу
була організована поїздка до Дубнівського замку та відпочинок на природі
(травень 2017р.)
5. Функціонування виховних центрів.
В закладі працює шкільний музей народно-ужиткового мистецтва,
музей історії школи "Світлиця пам'яті та любові" та читацька зала "Хата-
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читальня".
Музей народно-ужиткового мистецтва розміщається у двох кімнатах та
складається з таких розділів:
1. Ткацтво;
2. Одяг та взуття;
3. Рушники;
4. Вишивка;
5. Посуд;
6. Меблі;
7. Предмети побуту.
Мета діяльності музею - залучення молодого покоління до вивчення та
збереження історико-культурної спадщини свого народу, формування
творчої особистості, розвитку ціннісного ставлення особистості до
історичних, культурних надбань рідного краю, до мистецтва, до сім"ї,
родини, людей.
Сьогодні музей налічує близько 300 експонатів, серед яких є цінні речі,
які дають змогу дізнатися про історію, культуру, побут, звичаї і традиції
рідного краю. Народознавча кімната спонукає учнів до активної пошукової
роботи. На базі музею проводяться літературно-музичні вечори,
Шевченківські свята, конкурси читців, народознавчі уроки та свята.
При музеї історії школи "Світлиця пам'яті та любові" працюють секції:
1) пошукова;
2) екскурсоводів;
3) просвітницька.
Пошукова секція продовжує пошук різних експонатів та документів
школи, збирає інформацію про випускників, їх місце роботи, проживання,
досягнення.
Просвітницька секція організовує та проводить зустрічі з
випускниками школи, з ветеранами праці, вчителями-пенсіонерами.
Робота читацької зали "Хата читальна" направлення на розвиток
ціннісного ставлення особистості учня до ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави; до сім"ї, родини, людей; до мистецтва; до себе.
Вихванці закладу можуть за допомогою досвідченого бібліотекаря знайти
бажану літературу, провести з користю час в читальні, поповнити свої
знання. Тут проводяться літературні читання, уроки з української та світової
літератури, зустрічі з митцями нашого краю.
6. Участь учнів у виховних заходах.
Для активного залучення учнів до проведення загальношкільних
заходів, кожен клас закріплений за окремим заходом, відповідає за
організацію його проведення, складання сценарію, естетичного оформлення
приміщення, підбір костюмів для учасників тощо. Роботу дітей спрямовує
педагог-організатор, вихователь та класний керівник класу.
Серед загальношкільних заходів, які були проведені в цьому
навчальному році слід відмітити:
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-

-

-

Урочиста лінійка щодо початку навчального року
(01.09.2016р.);
Міжнародний день миру (21.09.2016р.);
День пам"яті жертв Бабиного Яру (22.09.2016р.);
День вчителя (29.09.2016р.);
День учнівського самоврядування (30.09.2016р.);
Конкурс «Міс Осінь» (06.10.2016р.);
День українського козацтва (12.10.2016р.);
День шкільного благоустрою (20.10.2016р.)
День української писемності та мови (09.11.2016р.);
День пам"яті жертв голодомору та політичних репресій. Акція
"Засвіти свічку" (21.11.2016р.);
Міжнародний день інвалідів (02.12.2016р.).
День святого Миколая (19.12.2019р.).
Новорічно-різдвяні зустрічі (21.12.2016р.);
День Соборності України (22.01.2017р.);
День Пам"яті Героїв Крут (26.01.2017р.);
Дискотека до дня святого Валентина (14.02.2017р.);
Річниця подій на Майдані Незалежності (15.02-20.02.2017р.);
Вітальний концерт до Міжнародного дня жінок (06.03.2017р.);
День здоров"я (07.04.2017р.);
Великодні віншування (13.04.2017р.);
Дзвони Чорнобиля (26.04.2017р.);
Поїздка в Дубнівський замов (26.04.2017р.);
Концерт до Дня Примирення та Перемоги та Дня матері
(11.05.2017р.);
ХІV фестиваль-конкурс художньої творчості «З вірою у
майбутнє»
серед
вихованців
інтернатних
закладів»
(19.05.2017р.);
Свято останнього дзвоника та випускний вечір (26.05.2017р.).
Також упродовж 2016-2017 н.р. було проведено ряд тижнів:
Тиждень патріотичного виховання ( 10.10-14.10.2016р.);
Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності (07.1111.11.2016р., 24.04-28.04.2017р.);
Тиждень до Міжнародного дня інвалідів (28.11-02.12.2016р.);
Тиждень корекційно-розвиткових занять (12.12-16.12.2016);
Шевченківський тиждень (06.03-10.03.2017р.);
Тижня "Сім чудес Рівненщини" ( 18.04-24.04.2017р.).

7. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
В закладі в позаурочний час організована робота таких гуртків:
вокальний, хореографічний, "Українознавство", "Юні друзі природи", "Умілі
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руки", "Господарочка", "Краєзнавчо-пошуковий", спортивні секції. Також
для змістовного дозвілля учнів у неділю працює Клуб вихідного дня із
гуртками "Нашими руками" та драматичним гуртком.
Гуртки працюють згідно плану роботи школи. Робота всіх гуртків
спланована, погоджена, проводиться облік відвідування. Відвідують гуртки
учні 1-10-х класів. Найактивнішими гуртківцями є учні саме 6-А, 7-А, 8-А,
10-А класів, які є учасниками двох і більше гуртків. Відсоток відвідування
гуртків учнями школи становить 51.9% від усієї кількості дітей. До участі у
гуртковій діяльності залучаються переважно учні загальноосвітніх класів:
88.4% припадає на школярів загальноосвітньої школи, 12.6% - на вихованців
допоміжної школи (від загальної кількості гуртківців).
Аналіз залучення учнів "групи ризику" до роботи у гуртках показав,
що з 13 учнів, які перебувають на обліку 3 не охоплені позакласною роботою.
Особливу цікавість для даних вихованців становлять спортивні секції та
хореографічний гурток.
Такі гуртківці як Воробей Владислав (10-А клас), Ткачук Віталій (8Б клас), Решетицька Наталія (6-А клас), Кондратюк Андрій (8-А) щороку
стають призерами та лауреатами конкурсів декоративно-ужиткового
мистецтва "Повір у себе", регіональних та обласних мистецьких акцій,
районних, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях, фестивалях
художньої творчості "З вірою в майбутнє".
Танцювальний колектив "Сонях" отримав диплом переможця ХІV
обласного фестивалю-конкурсу художньої творчості серед вихованців
інтернатних закладів "З вірою в майбутнє" (травень 2017р.).
Протягом травня 2017року проводилися екскурсії для учнів 1 – 9
класів. Вихованці відвідали Костопільський краєзнавчий музей,
Березнівський басейн, Музей лісу, приватний зоопарк в м.Костопіль,
Березнівський дендропарк; ознайомилися з аспектами роботи та відвідали
Костопільський завод скловиробів, Костопільський автомобільний та
залізничний вокзали, Костопільський центр зайнятості населення, м.Дубно.
Налагодження співпраця з благодійними організаціями "ББК-Україна"
та "Агапе", представники яких 1 раз на тиждень проводять зустрічі з учнями
школи з морально-етичного виховання.
Також в закладі існує вокальний ансамбль «Журавка», учасниками
якого є вихователі школи.
ІV. Матеріально-технічна та навчально-методична база
1. Загальний стан будівель та приміщень школи-інтернату.
На балансі комунального закладу «Костопільська
спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступеннів» Рівненської обласної ради
знаходиться 15 будівель. З них 11 будівель в задовільному стані.
Будівля спального корпусу, учбових майстерень придатна та будівля
складу продовольчої групи для подальшої експлуатації за умови виконання
ремонтно-будівельних робіт.
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4 будівлі: дім-ізолятор, дерев’яний будиночок та будівля свинарнику
та колодязя знаходяться в аварійному стані .
2. Зовнішня естетична культура школи-інтернату.
На території закладу є мініпарк з декоративними деревами, фруктовий
садок, 2 сучасні ігрові майданчики, капличка Божої Матері, альпійська гірка,
павільйон для відпочинку. Проводиться постійне озеленення території
закладу, вже функціонують 14 клумб.
3. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів,
лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика.
Кожен клас укомплектований меблями відповідно до санітарногігієнічних вимог. Майстерні з швейної справи укомплектовані швейними
машинками та оверлоком. У столярній майстерні є в наявності токарний по
дереву, свердлильний, заточувальний, комбінований пиляльно-стругальний,
пиляльно-стругальний (шкільний), 2 електролобзика, електродріль,
електрофрезер, рубанки, фуганки, шерхебелі, ножівки, молотки, набори
викруток. Спортивна зала укомплектована тенісними столами, гімнастичною
стінкою з 2 прольотами, 2 баскетбольними щитами, мішенями для влучення в
ціль, кріслом для вправ на хребет, прилад для вправ з обтяженнями лежачи,
велотренажерами,
біговою
доріжкою,
тренажерами
для
ніг,
багатофункціональним комплексним тренажерем, домашнім стадіоном для
учнів молодших класів, тренажерем для вправ з тренувальною штангою. На
спортмайданчику наявні мінібаскетбольний майданчик, майданчик для
мініфутболу, гімнастичне містечко.
4. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації
матеріально-технічної бази навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік
(з 01.09.2016 до 01.06.2017 проведено ремонти (капітальний, поточний),
закуплено, придбано, тощо)
Проведена щорічна підписка періодичних видань на суму 13 257,84грн.
Придбано 8 парт і 16 стільців на суму 10 000,00 грн.
Придбано перфоратор на суму 2 135 грн.
 2 фени електричних – 660 грн.
 4 пилосмоки -19 200 грн
 2 електрочайники – 1 000 грн.
 4 праска - 2320 грн.
Придбано і встановлено 18 дверей в спальний корпус на суму 20 118,86
грн.
Придбано м`який інвентар (рушники) на суму 20 610.00 грн.
Придбано кухонний інвентар на суму 5 130 грн.
Придбано 6 вогнегасників на суму 2 914,40 грн.
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Придбано 50 комп. постелі на суму 13 700 грн.
Придбано господарських товарів на суму 57 814,50 грн. які були
використані для підтримання експлуатаційних якостей будівель.
Проведений технічне обслуговування газової котельні (із заміною
хімводоочистки) на суму 37 669.00 грн.
Проведено лабор.дослідження якості води та продуктів харчування на
суму 2 213,65 грн.
Проведено аналіз стану просочення дерев`яних конструкцій на суму 2 192
грн.
Проведено просочення дерев`яних конструкцій на суму 16488 грн.
Проведено заміри опору ізоляції на суму 4 800 грн
5. Виконання програми з енергозбереження.
В зв"язку з нестабільністю проплати платежів не було змоги провести
ремонт по виконанню програми з енергозбереження.
V. Фінансова діяльність
1. Виконання кошторису видатків за 2016 рік, поточний період 2017
року (кредиторська, дебіторська заборгованість, залишок невикористаних
асигнувань).
Згідно звіту про виконання загального фонду кошторису установи
(ф.№2м) за 2016 рік по коду і назві відомчої класифікації місцевих бюджетів
070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей з вадами у
фізичному чи розумовому розвитку» затверджено кошторисом видатків із
врахуванням змін всього 10 064 736,52 грн. Надійшло коштів у 2016 році
10 064 736,52 грн.
Дебіторської заборгованості не має.
Станом на 1 червня 2017 кредиторської заборгованості по загальному
фонду немає.
На протязі звітного періоду надходила благодійна допомога в
натуральній формі на суму 161006,50 грн. з інших джерел, а саме:
•

корпорація «ББК- України»

118 505.10 грн.

в тому числі:- пральна машина на суму 11 950 грн.
- стельове кріплення - 1038 грн.
- продуктові набори для працівників – 44 258.35 грн.
•
•
•
.
•

представники партії Народний фронт
Волинське підприємство (підручники)
представники партії Справедливість (принтер)
представники міської ради
БФ «Щит Рівненщини»

1924,34 грн.
13 365,57 грн.
4399,90 грн.
512 грн.
22 299,60 грн
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в тому числі:- холодильник на суму 12 500 грн.
- холодильна скриня - 6650 грн.
- новорічні продукти для дітей – 3149,60 грн.
Згідно звіту про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (ф.№4-3м) за 2016 рік затверджено кошторисом
видатків для придбання підручників 4-7 класів всього 1 126,41 грн. Надійшло
коштів у 2016 році 1 126,41 грн.
2. Презентація та захист проекту бюджетного запиту на 2018 рік.
При підготовці бюджетного запиту основну увагу було звернуто на
дотримання протипожежних заходів і дотримання безпеки життєдіяльності,
створенню належних умов проведення навчально-виховного процесу в
закладі:
 Просочення деревяних конструкцій перекриття;
 Заміна пластикової вагонки в медичному корпусі;
 Технічне обслуговування котельні з заміною двох газових котлів;
 Капітальний ремонт навчального корпусу вартістю 5 300 000 грн.;
 Капітальний ремонт спального корпусу вартістю 2 300 000 грн.
На балансі закладу знаходяться будівлі в непридатному стані:
1.
Будівля сараю дерев`яного знаходиться в непридатному до
нормальної експлуатації стані, але можлива лише за умови виконання
підсилення та ремонту окремих несучих конструктивних елементів будівлі,
2.
Будівля гаражів непридатна для подальшої експлуатації, та
потребує виконання комплексу ремонтно-відновлювальних робіт.
3.
Будівля навчального корпусу після капітального ремонту даху
знаходиться в непридатному стані та потребує ремонту і заміни окремих
конструкцій.
Терміново потрібно провести заміну електромереж, яка фізично так і
морально застаріла та провести внутрішнє опорядження класів.
Згідно висновків технічного звіту мають місце тріщини в стінах які
збільшуються, причина виникнення цих тріщин полягає в недоліках
підземної частини будівлі. Крім того, слід виконати ревізію уводів та
випусків інженерних мереж, за необхідності замінити їх та виконати
герметизацію вводів. Тріщини в стіна потрібно поремонтувати цементним
розчином, місцями встановити металеві кріплення. Для подальшої
експлуатації в будівлі необхідно виконати теплоізоляцію стін та
опорядження фасадів сучасними матеріалами.
Експлуатація будівлі можлива за умови встановлення спостереження
за деформаціями основних несучих конструкцій – фундаментів, стін та
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перекриття. В 2014р. виготовлено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт навчального корпусу на суму 5 300 000 грн.
1.
Будівля спального корпусу придатна для подальшої експлуатації
за умови виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт. При обстеженні
покрівлі
виявлено
послаблення
кріплення
окремих
хвилястих
азбестобетонних листів. Також виявлено недостатній виліт карнизних звисів
та щита по периметру граней зовнішніх стін. Ділянки настінних жолобів
влаштовані таким чином , що вода стікає по жолобу, не попадаючи у воронки
труб. Тому при обстеженні виявлено значне зволоження кутів та стін
будинку, що призводить до утворення грибка.
Будівлі в аварійному стані:
1. Будівля свинарника.
2. Споруда колодязя.
3. Будівля ізолятора. В 2011 році виготовлений кошторисний розрахунок
по об’єкту «Реконструкція ізолятору під навчально-виробничі майстерні із
з`єднанням його з корпусом учбових майстерень» в сумі 432 863 тис. грн.,
складено в цінах станом на 14.07.2011 року, що пройшов експертизу в січні
2012 року.
3. Забезпечення медикаментами.
Згідно кошторисних призначень на видання медикаментів було
виділено 31 000 грн. Двічі на рік діти отримали комплексне лікування
призначене лікарем-неврологом, а також лікування захворювань (ГРВІ та
інш.) виявлені протягом року.
VІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та
працівників закладу
Станом на 26.05.2017.
Всього
дітей у
закладі

сироти
без опіки

130

-

з
опікою
3

пбп
без
опіки
-

з
опікою
6

Інваліди
(з документами)

46

Інше

84 ( вади
розвитку)

1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та
педагогічних працівників.
З метою належної роботи з охорони прав дитини та запобіганню
насильства над вихованцями в закладі проводиться наступна робота:
- неухильне виконання ст.22, 38 Закону України «Про загальну середню
освіту», п.46, 59 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000
року №946 та наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2003 року
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№535 «Про недопущення порушень норм суспільної поведінки у навчальних
закладах»;
- контроль недопущення з боку педагогічних працівників нетактовного
ставлення до неповнолітніх, байдужості до їх проблем;
- проведення психолого-педагогічних семінарів з педагогічними
працівниками, бесід з вихованцями щодо правил поведінки у навчальному
закладі під час навчально-виховного процесу;
- посилена персональна відповідальність усього педагогічного та
медичного складу за взаємовідносини з учнями.
- розгляд на нараді при директору та розширених методичних
засіданнях стан додержання педагогічними працівниками вимог
законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм
фізичного або психічного насилля (протокол №3 від 28.11.2016р., №5 від
30.01.2017р., №6 від 27.02.2017р.);
- залучення органів учнівського самоврядування та батьківської
громадськості до профілактичної роботи (постійно).
- робота психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу
(постійно).
- поновлення інформаційних куточків для учнів із переліком
організацій, куди можна звернутися з приводу насильства в сім"ї, серед
однолітків;
- робота Ради профілактики правопорушень;
- ведення спостережень і коригування списків учнів «групи ризику»,
сімей кризових категорій;
співпраця
з
СССД
та
РЦСССДМ
Костопільської
райдержадміністрації, сектором ювенальної превенції Костопільського ВП
ГУНП в Рівненській області;
- проведення щорічної акції "16 днів проти насильства»;
- проведення щорічного Тижня права.
Для збереження та зміцнення здоров"я вихованці закладу двічі на рік
проходять плановий медичний огляд, отримують комплексне лікування,
призначене лікарем-неврологом школи, а також симптоматичне лікування
протягом навчального року. Крім того, учні перебувають під постійним
наглядом медперсоналу закладу.
Кожна дитина відвідує уроки лікувальної фізкультури, масаж та
фізіотерапевтичні процедури згідно призначень лікарів.
Протягом 2016-2017 н.р. для оздоровлення учнів було виділено 12
путівок.
Працівники закладу проходять щорічне обов’язкове медичне
обстеження (працівники кухні 1 раз на 3 місяці). Профспілковий комітет
школи виділив 1 путівку для оздоровлення працівників закладу та 2
путівки для дітей працівників.
2. Забезпечення соціального захисту щодо дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування:
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2.1. Подача до суду позовів про позбавлення батьків батьківських
прав (кількість завершених справ і їх результати, прізвища дітей).
Протягом
2016-2017
н.р.
з
боку
ССД
Костопільської
райдержадміністрації було подано 2 позови до суду щодо позбавлення
батьківських прав:
- матері учня підготовчого загальноосвітнього класу Крищука Андрія.
На даний час питання перебуває на розгляді Костопільського районного
суду;
- батьків учня 5-А класу Таргонія Олексія та учня 1-А класу Таргонія
Максима. Суд не задовільнив даний позов.
2.2. Стягнення аліментів (прізвища дітей, кількість завершених
справ і їх результати).
Протягом 2016-2017 н.р. не було справ про стягнення аліментів.
2.3. Подача документів до пенсійних фондів для призначення пенсії
по втраті годувальника чи інвалідності (прізвища дітей, кількість завершених
справ і їх результати).
Упродовж звітного періоду у подачі вищезазначених документів не
було потреби.
2.4. Збереження права на житлову площу (реєстрація за місцем
проживання, оформлення права власності на житло чи спадщину, тощо).
Оскільки всі діти даних категорій мають опікунів, контроль за
першочерговим отриманням житла та матеріальної допомоги на його
благоустрій ведеться відповідно опікунами. Всі діти майном та житлом
забезпечені.
Троє дітей (Воробей В., Потапчук П., Триколич О.) мають житло на
праві власності. Над майном, що належить дітям, встановлено опіку
органами опіки та піклування. Шестеро дітей (Семенюк Т., Кондратюк А.,
Никитюк В., Решетицька Н., Семенюк Г., Ющук М.) мають право
користування житловим приміщенням (за місцем реєстрації). Цьогоріч двоє
дітей були поставлені на квартирний облік у зв"язку з досягненням 16-річчя
(Ющук М., Никитюк В.).
Проводиться робота з опікунами щодо ознайомлення їх з житловими
правами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Адміністрація інтернатного закладу співпрацює із Службою у справах
дітей Костопільської РДА, вживаючи увесь комплекс заходів щодо
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування:
- подання запиту та контроль щодо квартирного обліку дітей, яким
виповнилось 16 років і за якими не закріплене власне житло;
- проводиться робота з опікунами з питань ознайомлення прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батківського піклування, які після досягнення
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повноліття мають право на позачергове отримання житла і матеріальну
допомогу на його упорядкування.
2.5. Оформлення інвалідності (прізвища дітей, кількість завершених
справ і їх результати).
В цьому навчальному році інвалідність було встановлено 5 вихованцям
закладу: Гончук І.В., Дорощук А.С., Тимошенко С.С., Триколіч О.С.,
Воробей В.О.
3. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення
обов’язковості загальної середньої освіти, (охоплення навчанням дітей
шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів) –
працевлаштування.
На навчання до закладу діти направляються районними та обласною
ПМПК.
За 2016-2017 н.р. заклад закінчило 14 учнів: 9 – загальноосвітні класи,
5 – допоміжні класи. 10 учнів планують продовжити навчання в
профтехучилищах та технікумах, 2 – в ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 –
перебуватимуть під опікою батьків в зв"язку зі станом здоров"я.
4. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.
За зведеними даними соціального паспорту в закладі навчаються:
- сироти – 3;
- ПБП – 6;
- напівсироти – 16;
- діти з багатодітних сімей – 45;
- діти з неповних сімей – 42;
- діти-інваліди – 46;
- діти, у яких наявне чорнобильське посвідчення – 8;
- сім"ї, що опинилися у складних життєвих обставинах – 15;
- малозабезпечені сім"ї (за результатами обстеження матеріальнопобутових умов проживання дітей в сім"ї) – 31.
У школі працює психологічна служба, яка включає спеціалістів різних
профілів, психолог та соціальний педагог, які проводять роботу, спрямовану
на надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей та
здійснюють діагностику їх поведінки, проводять корекцію спрямовану на
подолання негативних рис особистості та важковиховуваності, ведуть
просвітницькі бесіди. Цьогоріч проведено обстеження матеріальнопобутових умов усіх дітей-сиріт та дітей ПБП.
На оздоровлення упродовж 2016-2017 н.р. потрапили 4 статусних
дітей, опікун 1 дитини (Ющук М.) від запропонованої путівки відмовилась.
5. Організація відпочинку та оздоровлення вихованців.
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Протягом 2016-2017 н.р. на оздоровлення вихованців закладу було
виділено 12 путівок:
- 5 путівок – УДЦ "Молода Гвардія" (квітень, червень 2017р.);
- 1 путівка – міжнародний дитячий центр "Артек – Пущо Озерна"
( жовтень 2016р.);
- 2 путівки – КЗ "Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів" ім.З.А.Матвієнко (вересень, липень-вересень 2016р.);
- 2 путівки –санаторій "Лісова пісня" (вересень 2016р.);
- 1 путівка – санаторій "Хаджибей" (вересень 2016р.);
- 1 путівка – спеціалізований центр "Томатіс" (вересень 2016р.).
6. Рівень організації харчування, дотримання норм харчування окремих
категорій учнів (організація дієтичного харчування, тощо).
В закладі учні забезпечені 4-разовим харчуванням: сніданок, обід,
полуденок, вечеря. Меню складається згідно 3-ох вікових категорій: 1-ша
категорія – діти 6-10 років, 2-га – 10-13 років, 3-тя – старше 13 років.
Відповідно до Постанови № 1591 "Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах" аналіз норм харчування дітей за 20162017 н.р. виконано на 99,6 % . Заклад не має потреби в організації дієтичного
харчування. Вартість дітодня становила 56 грн. 86 коп.
VІІ. Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних
працівників
В закладі наявний окремий медичний блок, який складається з кабінету
чергової медичної сестри, 2 кабінетів ЛФК, масажного кабінету,
фізіотерапевтичного та маніпуляційного, а також кабінету профщеплень
Кабінети оснащені необхідним медичним обладнанням згідно вимог.
2. Укомплектованість закладу медичними працівниками відповідно до
штатного розпису:
п/п

№ Лікар
за ставка
спеціальністю
(постійно)
1

-

2

-

3

-

Лікар
за ставка
Медична
спеціальністю
сестра
(за
сумісництвом)
- Лікар-педіатр
0.5 Сестра
медична з
ЛФК
- Лікар0.5 Сестра
травматолог
медична з
масажу
- Лікар-невролог
0.5 Сестра
медична

ставка

1.75

2

6

3. Забезпечення медикаментами.
Згідно кошторисних призначень на видання медикаментів було
виділено 31 000 грн. Двічі на рік діти отримали комплексне лікування
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призначене лікарем-неврологом, а також лікування захворювань (ГРВІ та
інші.) виявлені протягом року.
4. Забезпечення та проходження медичних оглядів двічі на рік дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Діти-сироти та діти ПБП двічі на рік були оглянуті лікарями:
неврологом, травматологом, лором, окулістом, а також пройшли лабораторні
обстеження. Крім того, діти перебувають під постійним наглядом лікаряпедіатра.
VІIІ. Корекційна освіта
1. Наявність учителів із другою вищою освітою (спеціальною, %).
Серед педагогічних працівників закладу 13,2% мають другу вищу
дефектологічну освіту, 1,3% здобуває другу вищу дефектологічну освіту.
2.Вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями
психофізичного розвитку учнів, через реалізацію змісту корекційнорозвиткових занять.
Цілісний, системний підхід дозволяє сформулювати багаторівневу
структуру проблем соціальної реабілітації та допомоги. Виходячи з цього,
педагоги закладу працюють над вирішення:
- проблем дитини: підтримка фізичного здоров’я, формування
особистості, забезпечення емоційної підтримки, навчання, задоволення
соціальних потреб;
- проблем сім’ї: навички догляду та навчання дитини, вирішення
емоційних проблем, подолання соціальної ізоляції;
- проблем суспільства – зміна ставлення до інвалідів та сімей з дітьмиінвалідами;
- проблем фізичного середовища: зменшення впливів, що зашкоджують
здоров’ю та життєдіяльності людини, створення дружнього для інвалідів
простору.
Розуміючи зазначені проблеми, колектив нашого закладу працює над їх
вирішенням шляхом впровадження найефективніших педагогічних
технологій навчання, виховання та фізичної реабілітації для особливих дітей.
3. Відповідність форм і методів педагогічного впливу на дітей з
урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку.
В організації навчально-корекційної діяльності, педагогічні працівники
школи враховують рівень знань, темп роботи, динаміку втомлюваності, обсяг
пам'яті, стійкість уваги, довільність психічних процесів дитини.
Корекційна спрямованість навчання та виховання передбачає
кваліфіковане знання та врахування дефекту аномальної дитини, виявлення
та використання її потенційних можливостей.
Корекція дефектів у дітей з особливими потребами здійснюється в
процесі всієї навчально-виховної роботи школи, проводиться на тому
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навчальному матеріалі, який є змістом того чи іншого навчального предмета.
Корекційний процес зливається з навчально-виховним, але для успіху
педагогічної роботи з корекції необхідно ці процеси розрізняти. Різниця між
ними полягає в меті, педагогічних прийомах та результатах навчання. За
допомогою педагогічних прийомів корекційної роботи стимулюються
компенсаторні процеси розвитку дітей та є змога формувати в них нові
позитивні якості. Успіх розвитку компенсаторних процесів залежить від
рівня змісту, цілеспрямованості корекційної роботи в цілому. У результаті
корекційної роботи в учнів формуються узагальнені навчальні та трудові
навички, які відображають рівень самостійності учнів у вирішенні нових
навчальних та навчально-трудових завдань.
У процесі корекційно-відновлювальної роботи значне місце
відводиться лікувальній фізкультурі, логопедичним заняттям, соціальнопобутовому орієнтуванню, заняттям в сенсорній кімнаті із забезпечення
постійного фахового психолого-педагогічного супроводу.
Програма
корекційно-розвивальних
занять
розрахована
на
підготовчий -10 загальноосвітні класи та підготовчий -10 класи допоміжної
школи для дітей з наслідками поліомієліту та церебральним паралічем.
Вивчення складу учнів спеціальної школи показало, що рівень
підготовленості дітей до засвоєння програмового матеріалу з різних
предметів та стан їх рухової та мовної сфери неоднорідні. Це пояснюється
тим, що до вступу в школу діти виховуються лише в домашніх умовах,
дитячі заклади не відвідують і корекційно-відновлювальна робота на ранніх
стадіях відсутня.
В період апробації технології корекційного навчання у закладі
створено ефективні умови для забезпечення корекційної спрямованості
навчання та виховання:
- глибоке та всебічне вивчення учнів педагогами;
- орієнтація на зону найближчого розвитку дитини з опорою на її
збережені особливості;
- індивідуальний підхід у корекційній роботі;
- єдність педагогічного, психологічного і медичного впливів на
вихованців;
- дотримання послідовності і наступності у корекційній роботі;
- дотримання єдиного охоронно-педагогічного режиму в школі та сім'ї.
Так, наприклад, для досягнення найкращих результатів вчителі
молодших класів загальноосвітньої школи використовують:
- словесні, наочні та практичні методи навчання за джерелом передачі
та характером сприймання інформації;
- пояснювально-ілюстративні та репродуктивні методи навчання
відповідно до характеру пізнавальної діяльності учнів щодо засвоєння змісту.
Ці методи можуть використовуватися як в допоміжній, так і в
загальноосвітній школі. Проте їх використання має дещо іншу специфіку як у
загальноосвітній школі. Така особливість означає , що будь-який метод чи
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прийом окрім дидактичної мети має розв'язувати й корекційну, спрямовану
на фізичний та розумовий розвиток дитини.
В системі корекційних заходів передбачаємо проведення підготовчих
вправ та занять (для полегшення засвоєння складного матеріалу),
забезпечуємо збагачення учнів знаннями про навколишній світ,
використовуємо методи і прийоми, які максимально активізують пізнавальну
діяльність учнів, розвивають їх мову, формують необхідні навички.
Корекційно-розвивальну роботу з учнями молодших класів
спрямовуємо на формування у дітей узагальненості, усвідомленості,
самостійності, стійкості розумової діяльності, розвитку пам'яті, мисленнєвих
процесів, уваги. Все це досягається через використання різноманітних видів
завдань конструкторського та образотворчого характеру, дидактичних та
розвиваючих ігор, предметних малюнків, сигнальних карток і т.д.
Підвищити рівень розвитку дитини, зокрема її свідомості, допомагає
робота з розширення сфери поза ситуативно-пізнавального спілкування
дитини, створення проблемних навчальних ситуацій, використання
спеціальних дидактичних ігор-загадок, стимулювання самостійної активності
дитини.
У старших класах у процесі спеціально організованої пізнавальної
діяльності словесно-логічне мислення набуває більш складного абстрактного
характеру. Досягненню певних позитивних успіхів у навчанні педагогам
допомагають завданння, де учні оперують умінням порівнювати, виділяти
головне, узагальнювати, умінням установлювати причину і наслідок.
Продовжується робота над розвитком навичок самоконтролю. Адже
самоконтроль вчить конролювати власну діяльність, впливаючи на
вдосконалення психічних функцій дитини, її вольових та емоційних якостей,
сприяє вдосконаленню механізму саморегуляції.
Значна увага при навчанні дітей з особливими потребами приділяється
урокам трудового навчання та соціально-побутового орієнтування, де
вихованці закладу здобувають базові навички самообслуговування.
Особливу роль в корекційній роботі займають логопедичні заняття. До
75% учнів школи мають відхилення у мовленнєвому розвитку. Значна
частина дітей має загальний недорозвиток мовлення різних ступенів,
дислексію, дисграфію, дислалію. Та найскладнішу групу дітей-логопатів
становлять діти-дизартрики та учні із заїканням.
Вчителі-логопеди закладу працюють над корекцією звуковимови
розумово-відсталих учнів. Це і розвиток ручної моторики, різноманітні
вправи на розвиток слухового сприймання і уваги, етапи постановки звуків ,
їх автоматизація та вживання у повсякденному мовленні.
Педагоги
володіють методикою спеціального різнобічного обстеження мовлення
дитини, використовуючи методики Блінової Г.Є. та Савченко М.А., що дає
змогу правильно спланувати свою корекційну роботу. Саме тому, багато
дітей не тільки покращують свою вимову, але і повністю знімаються з
логопедічного обліку.
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Логопеди планують свою роботу за принципом „від провідного до
дефекту”. Тому у дітей з ДЦП особливу увагу звертають на розвиток та
удосконалення моторики. При важких формах дизартрії логопеди працюють
в тісному контакті з неврологом та психоневрологом. Педагоги у своїй роботі
використовують різноманітні методи та прийоми для розвитку рухливості
артикуляційного апарату, координації рухів та дрібної моторики.
Застосовують спеціальні логопедичні методики, спрямовані на корекцію
мовленнєвої вади і розвиток активної, свідомої мовленнєвої діяльності дітей.
4. Планування та організація проведення корекційно-розвиткових
занять.
Корекційно-розвиткові заняття сплановані в першу і другу половину
дня.
Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення
завдань, зумовлениих особливостями психофізичного розвитку учнів і
реалізується через навчальні предмети і курси:
- соціально-побутове орієнтування;
- розвиток мовлення;
- лікувальна фізкультура;
- корекція вад розвитку.
5. Ефективність розподілу корекційно-розвиткових годин.
Корекційно-розвиткові години розподіляються на засіданні шкільної
ПМПК виходячи з потреб учнів.
6. Ефективність корекційно-виховних,
заходів, психолого-педагогічного супроводу.

лікувально-реабілітаційних

7. Наявність корекційного обладнання. (Наказ МОНУ № 289 від
11.04.2006 «Про затвердження Базового переліку корекційних засобів
навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку»).
Для впровадження корекційних форм роботи заклад забезпечений:
- 2 логопедичними кабінетами;
- 2 кабінетами ЛФК;
- сенсорною кімнатою;
- кімнатою соціально-побутового орієнтування;
- тренажерною залою;
- комп'ютерним та мультимедійним класами.
Для послуг дітей медичні кабінети оснащені сухими басейнами,
велотренажерами, станками для пресу, гімнастичними дисками,
медбольними мячами, біговими доріжками, тренажерами для рук, дитячим
спортивним куточком, гімнастичиними палицями. Також
кожен клас
забезпечений різноманітними корекційними засобами навчання та
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реабілітаційним обладнанням, а саме: друковані таблиці (органи мовлення,
м'язи обличчя, роль органів мовлення для звуковимови), комп'ютерні
програми навчального призначення, моделі для розвитку моторики руки,
друковані картки з ілюстраціями, муляжі, розвиваючі ігри, аудіозаписи,
об'ємні моделі, площинні моделі, тематичні розвивальні альбоми.
2015
2016(закуплено) –
2017 (поточний
(закуплено)сума, що
період)
сума, що
(планується) –
сума, що
10 000 грн. – кварцева ------лампа «Біотрон»
4 000
грн.
–
бактерецидні лампи
Корекційне обладнання.
географічний кабінет
- політична карта світу;
- карта України. Грунти:
- карта України. Клімат.
- карта України. Економічна;
- карта Африка на планках;
- карта України.Фізична.;
- - Демонстраційний матеріал «Розповімо дітям про птахи України»;
таблиці
- портрети визначних географів;
- тварини фізичних широт;
- абетка пішохода;
- творче життя людини;
- культура народів світу та інші.
математичний кабінет
- набір прозорих геометричних фігур з розверткою;
- набір геометричних моделей;
хімічний
- штатив лабораторний;
- динамометр лабораторний;
- індикаторний папір;
фізичний
- штатив лабораторний;
- динамометр лабораторний;
- блоки лабораторні(комплект);
- трубка з'єднувальна;
- амперметр;
- вольтметр;
- реостат повзунковий;
- набір з електростатистики;
- пружини різної жорсткості(набір);
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- перемикач однополюсний лабораторний.
трудове навчання
- колекція волокна;
- дерев'яні картки;
молодші загальноосвітні класи
- напольні коврики;
- муляжі фруктів;
- муляжі овочів;
- набір цифр, знаків, букв з магнітним кріпленням;
- таблиці: читаємо по складах, читаємо по буквах, читаємо реченням,
читаємо словосполученням;
- лічильний матеріал;портфель третьокласника;
- годинник;
- творче життя дитини;
- посуд;
- свійські тварини;
- їстівні.Неїстивні;
- геометричні фігури;
- рослини планети;
- транспортир;
- одяг і взуття;
- картинки: одяг і взуття, емоції та почуття.
молодші допоміжні класи
- напольні коврики;
- муляжі фруктів;
- муляжі овочів;
- набір цифр, знаків, букв з магнітним кріпленням;
- таблиці: читаємо по складах, читаємо по буквах, читаємо реченням,
читаємо словосполученням;
- лічильний матеріал;портфель третьокласника;
- годинник;
- творче життя дитини;
- посуд;
- свійські тварини;
- їстівні. Неїстивні;
- геометричні фігури;
- рослини планети;
- транспортир;
- одяг і взуття;
- картинки: одяг і взуття, емоції та почуття.
кабінет СПО
- творче життя людини;
- посуд;
- абетка пішохода;
логопедичні кабінети та кабінети
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-магнітна стрічка;
- свійські тварини;
- геометричні фігури;
- рослини нашої планети;
- одяг і взуття;
- професії і транспорт;
- частини доби;
-годинник;
- емоції та почуття;
- посуд;
світова література
- культура народів світу;
- визначні місця України;
історичний
-портфель патріота України;
музичне мистецтво
- плакати «Музика»;
вихователі
- роздаткові картки;
- частини доби;
- одяг і взуття;
- професії і транспорт;
- геометричні фігури;
- їстівні. Неїстивні;
- свійські тварини;
ІХ. Охорона праці. Пожежна безпека. Цивільний захист
1. Охорона праці:
1.1. Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі.
На охорону праці в закладі виділяється не менше як 0.2 % від фонду
оплати праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці» (12
801грн.).
Щорічно перед початком навчального року здійснюється перевірка
стану охорони праці та підготовки закладу до роботи. Ведеться контроль
щодо дотримування встановлених загальнодержавних нормативів із питань
охорони праці:
скорочена тривалість робочого часу;
додаткова відпустка;
ознайомлення з нормативними документами про пільги та
компенсації працівникам.
1.2. Організація навчання і періодичне проведення занять із охорони
праці з усіма категоріями працівників навчального закладу й учнями.
Двічі на рік усі працівники закладу проходять інструктажі з охорони
праці з відповідними записами в журналах реєстрації інструктажів з питань
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охорони праці на робочому місці. Нововлаштовані працівники проходять
обов"язковий первинний інструктаж з техніки безпеки на робочому місці.
В квітні 2017 р керівники підрозділів пройшли перевірку знань з
охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
Протягом 2016-2017 н.р. двічі було проведено тижні з охорони праці та
безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу (
листопад 2016р., квітень 2017 р.) з практичними заняттями на випадок
надзвичайних ситуацій.
1.3. Спільна робота з профспілковою організацією щодо охорони праці
та безпеки життєдіяльності.
Спільно з профспілковою організацією розроблено та узгоджено
перелік професій і посад працівників, яким видається спеціальний одяг та
взуття, інші засоби індивідуального захисту.
1.4. Контроль за станом безпеки життєдіяльності та охорони праці.
З метою профілактики травматизму в закладі створена служба з
охорони праці та розроблено положення про роботу даної служби. Служба
контролює дотримання чинного законодавства, нормативних актів,
виконання працівниками посадових інструкцій з охорони праці, виконання
приписів органів держаного нагляду, пропозицій трудового колективу та
профспілок з питань охорони праці.
В липні 2016 року проведена атестація робочих місць за шкідливими
умовами праці.
Згідно наказу №105 від 25 липня 2016 року проводяться доплати
працівникам закладу:
 шеф-кухарю, кухарам та кухонним працівникам в розмірі 8%
ставки заробітної плати
 машиністу з прання та ремонту спецодягу та білизн – 4%.
1.5. Стан виконання ст.19 Закону України «Про охорону праці».
Фінансування заходів з охорони праці.
На охорону праці в закладі виділяється не менше як 0.2 % від фонду
оплати праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці» (12
801 грн.).
2. Пожежна безпека.
Відповідальною особою за дотримання протипожежного режиму
призначено згідно
наказу по закладу від 01.12.2015р. №3 заступника
директора з господарської роботи Позняхівську О.В.
З працівниками закладу два рази на рік проводяться інструктажі по
пожежній безпеці
Протягом підзвітного періоду в закладі передбачено та виконано
слідуючі заходи по пожежній безпеці:
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№
Назва заходу
з/п
1. Проведена вогнезахисна обробка дерев'яних
конструкцій горищ
3. Заключені договори із спеціалізованими
організаціями на здійснення технічного
обслуговування установок пожежної автоматики
4. Приміщення навчальних закладів забезпечені
первинними засобами пожежогасіння
(вогнегасниками) згідно норм належності
5. Проведено технічне обслуговування наявних
вогнегасників
7. Проведено заміри опору ізоляції електричних мереж
та електроустановок
8. Замінено дільниці електромережі, які не
відповідають вимогам правил пожежної безпеки та
правил улаштування електроустановок
9. Проведено перевірку працездатності пожежних
гідрантів на території навчальних закладів
10. Навчання та перевірка знань з питань пожежної
безпеки відповідальних посадових осіб і працівників
11. Забезпечення підсобних приміщень світильниками
аварійного освітлення
102 Зроблена підписка на журнали: «Безпека
життєдіяльності»
Всього

Виконання
за 2016,
тис. грн.
11,7
8.400

-

2.5

4.800
-

0.7
0.6

В закладі в наявності є 33 вогнегасників.
Постійно з дітьми проводяться бесіди про попередження виникнення
пожеж як у закладі так і в побуті.
Проводились тренувальні заняття по евакуації дітей та працівників
закладу(листопад 2016., квітень 2017р.).
Протягом
2016 року у школі проводиться робота щодо розвитку та
вдосконалення цивільного захисту функціональної підсистеми «Освіта і
наука». На об'єктовому рівні функціональної підсистеми з урахуванням
можливих надзвичайних ситуацій створено невоєнізовані формування,
розроблено документи підготовки цивільного захисту об'єкту.
При вирішенні питань з цивільного захисту основні зусилля були
спрямовані на проведення роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
техногенного, природного та екологічного характеру і реагування у разі їх
виникнення з метою захисту учасників навчально-виховного процесу, а
саме:
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- навчання особового складу невоєнізованих формувань діям у
надзвичайних ситуаціях;
- організацію захисту учнів та співробітників від наслідків надзвичайних
ситуацій;
- підвищення готовності керівного складу до реагування на надзвичайні
ситуації.
Протягом 2016 року адміністрацією школи :
1. Видано накази:
- « Про підсумки виконання плану основних заходів цивільного захисту
школи у 2016р та завдання на 2017 рік».
- « Про організацію і здійснення цивільної оборони в школі»,
- « Про початок навчального року в системі цивільної оборони в школі»,
- «Про підготовку та проведення Дня цивільної оборони в школі».
- «Про підсумки проведення Дня цивільної оборони в школі».
- «Про впровадження заходів у режимі підвищеної готовності».
2. Розроблено:
- план дій спецшколи-інтернату у надзвичайних ситуаціях;
- функціональні обов'язки керівного та особового складу, груп, ланок,
постів школи;
- схему оповіщення постійного складу школи;
- тематику занять для підготовки керівного складу цивільної оборони в
школі та її працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях.
3. Створено невоєнізовані формування ЦЗ в школі;
4. Складено розклад занять з підготовки керівного складу, працівників, учнів
школи до дій у надзвичайних ситуаціях
5. Поновлено документи обов'язкового ведення з питань цивільного захисту
згідно з переліком.
6. Проведено:
- практичні заняття, бесіди, відкриті уроки на які були запрошені фахівці
екологічної пожежної, санітарно-епідеміологічної служб та управління
цивільного захисту населення.
- перегляд спеціальних навчальних фільмів;
- змагання та вікторини на кращі знання і уміння користуватися засобами
індивідуального та колективного захисту засобів ураження від засобів
ураження.
До Дня ЦЗ шкільним штабом була підготовлена відповідна
документація: накази, затверджений графік проведення Дня ЦЗ в школі,
розроблені питання вікторини з ЦЗ, проведена нарада з педагогічними
працівниками, на якій уточнювалися обов'язки кожного педагога.
Завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсу « Основи
здоров'я», на якому закріплюються отримані теоретичні знання про
небезпеку, що трапляється або може виникнути на відповідній території, про
її причини, наслідки для людей і навколишнього середовища, та
відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів під час
надзвичайних ситуацій, є День ЦЗ.
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Відповідно до наказу від 19 лютого 2016 року № 51 «Про підготовку та
проведення Дня цивільного захисту в школі» та згідно з планом підготовки
працівників школи та учнів з Цивільного захисту, 25 квітня проведено День
цивільного захисту. Відкриття Дня цивільного захисту розпочалося о 13 00
год. на шкільному подвір'ї із шикування класів та працівників школи.
Начальник Цивільного захисту школи Євгенія Юхимівна ознайомила учнів
та особовий склад школи з основними цілями та головними завданнями Дня
цивільного захисту та планом проведення Дня цивільного захисту.
День цивільного захисту в школі проходив згідно з планом.
Проведено цікаві та пізнавальні бесіди та виховні години класними
керівниками та класоводами на теми:
- Небезпеки природного та техногенного характеру- 5 клас;
- Як запобігти трагічним наслідкам пожежі – 6 клас;
- Аварії та пожежі на виробництві. Причини їх виникнення. – 7 клас;
- Захист від радіації. Радіозахисні речовини – радіоблокіратори,
радіопроектори. – 10 клас.
За сигналом Цивільного захисту о 1140 год було проведено евакуацію
особового складу та учасників навчально-виховного процесу із приміщення.
Найкраще працював пост охорони громадського порядку, який організував
патрулювання і спрямовував напрям руху учнів з спального та медичного
корпусів. Евакуація пройшла чітко і організовано. Було залучено рятувальну
групу під керівництвом Гаврилюк О.П., яка умовно врятувала із задимленого
приміщення ранених з такими наслідками як: отравлення чадним газом,
кровотеча та перелом передпліччя.
Центри учнівського самоврядування класів о 1320 годині
продемонстрували теоретично-практичну підготовку учнів. У рамках
проведення заходів відбувся о 1400 год Квест . Для успішного проходження
завдань Квесту учням було завдання підготувати наступні питання:
- накладання пов'язки (при переломі руки та ноги);
одівання противогаза;
штучне дихання та непрямий масаж;
зупинка кровотечі;
лікарські рослини та їх призначення(рослини, які ростуть на шкільній
території);
практичне призначення індивідуального пакета для учня(який
знаходиться у кожному класі);
Оголошено переможців конкурсу:
- І місце – команда під керівництвом Вороб'я Владислава.
- ІІ місце - команда під керівництвом Бабенка Дмитра.
- ІІІ місце - команда під керівництвом Шевчука Данила.
4. Проведення заходів щодо запобігання та профілактики дитячого
травматизму.
Один раз в місяць з учнями школи проводяться бесіди по питаннях
пожежної безпеки, правил дорожнього руху, техніки безпеки. Також один раз
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в чверть класні керівники проводять інструктажі з учнями по правилах
пожежної безпеки. На батьківських зборах обговорюються питання безпечної
поведінки дітей під час навчання та відпочинку ( вересень 2016р., жовтень
2016р., грудень 2016р., березень 2017р., травень 2017р.).
Протягом 2016-2017 н.р. двічі було проведено тижні з охорони праці та
безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу (
жовтень 2016р., квітень 2017р.) з практичними заняттями на випадок
надзвичайних ситуацій.
Жодного випадку травмування учнів школи протягом 2016-2017 н.р. не
було.
4. Забезпечення
дотримання
санітарно-гігієнічних
вимог,
протиепідемічних правил та норм протипожежної безпеки та правил техніки
безпеки (випадки масових захворювань, пожежі, тощо).
Протягом 2016-2017н.р. випадків пожеж небуло. Було зафіксовано
захворювання дітей на вітряну віспу.
Х. Різне
1. Проблемні питання закладу.
Протягом 2016-2017н.р. звернень громадян з питань діяльності
навчального закладу небуло.
Основним проблемним питанням закладу є працевлаштування
випускників школи та їх соціальна адаптація. Також є нагальним питання
відкриття дошкільної групи, наповнюваність класів.
3. Основні завдання на 2017-2018 навчальний рік:
 Заміна пластикової вагонки в медичному корпусі.
 Благоустрій території;
 Капітальний ремонт навчального корпусу вартістю 5 300 000
грн.;
 Капітальний ремонт спального корпусу вартістю приблизно
2 000 000 грн.;
 створення кімнат релаксації та ритміки;
 поновлення спортивного інвентаря для занять ЛФК та
фізичною культурою;
 закупівля парт для підготовчих класів та стільців для 1-10
класів;
 придбання м"якого інвентаря, подушок та постільної білизни.

