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Шановні колеги, батьки, учні! 

 Цьогорічний звіт директора відбувається в умовах адаптивного карантину та буде 

оприлюднений на сайті закладу.    

 Процес реформування освіти в Україні є спробою впровадження інноваційних технологій, 

пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння нового 

матеріалу?». 

 Для нашого навчального закладу є важливим запровадження системних змін, 

оновлень у змісті, формах, методах,  інноваційна діяльність, що є реалізацією у Закону України 

«Про освіту», «Про повну загальну освіту».  

 Освітній процес у нашому закладі здійснюють 40 педагогічних працівників, з яких 15 – це 

педагоги дошкільної ланки комплексу, а 25 – педагоги школи.  

За звітний період педагогічний колектив поповнився молодими і перспективними 

вчителями. Середній вік працівників 36 років. Це вік, коли вже набутий досвід і є сили і бажання 

працювати творчо. Сьогодні у нас спеціалістів – 27; педагогів другої категорії – 6; 6 –  першої 

категорії та 6 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, в тому числі 4 педагоги, що 

мають звання. 

У 2020-2021 н. р. комплекс був забезпечений спеціалістами на 100 %. Розстановка 

педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. Треба віддати належне 

адміністрації, вчителям, які докладали немалих зусиль, щоб у закладі не просто здійснювалося 

навчання, а опановувалися нові освітні технології,  освітній процес нерозривно пов’язувався з 

компетентнісним підходом. 

У 2020-2021 навчальному році в НВК (днз-знз) "Гелікон" функціонувало 4 групи 

дошкільної ланки (97 вихованціа, з яких 12 – діти з особливими освітніми потребами) та 8 класів 

школи (164 учні, 15 – учнів з ООП). Цього року з закладу випускається 23 дитини, один учень 

маю свідоцтво з відзнакою. 

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне навчання, яке 

стало викликом для нас усіх. Під час дистанційного навчання вчителі використовували ZOOM-

застосунок 9для проведення уроків), Viber та електронний щоденник "Моя школа" (для 

комунікації та домашніх завдань).  

У цьому навчальному році заклад продовжив працювати над впровадженням Концепції 

НУШ в 1 – 3 класах. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення 

творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на 

реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. 

Активно працювали вчителі середньої школи та вихователі дошкільної ланки комплексу. 

Атестація педагогічних працівників – це своєрідна ревізія досвіду напрацювань 

методичних знахідок. Успішно пройшли атестацію у 2020-2021 році Пилипенко Н.І., вчитель 

української мови та літератури, Хоменко А.М., педагог-організатор та вчитель української 

літератури, Полтавська Д.А., вчитель історії та правознавства, директор комплексу.  

Методична робота будувалася найперше через участь у діяльності методичних об’єднань. 

Кожне з них визначило для себе пріоритетні  завдання над якими працювали впродовж року. 

Методичне об'єднання вчителів початкової школи та вихователів дошкільної ланки продовжило 

роботу з налагодження наступності у діяльності обох підрозділів. МО асистентів вчителів / 

вихователів працювало над створенням середовища рівного доступу та впровадженням якісної 



інклюзивної освіти. Методичне об’єднання вчителів 5-9 класів працювало над проблемою 

"Формування громадянських компетентностей учнів на всіх предметах".  

Вчитель вчить до тих пір, поки вчиться сам. Саме цим зумовлена постійна увага педагогів 

до самоосвіти. Інформаційні технології створюють для цього широкі можливості. Своїми 

педагогічними надбаннями предметники і вчителі початкової школи діляться на засіданнях 

методичних об’єднань, педагогічних рад, на відкритих уроках та під час щорічного звіту 

вчителів, що атестуються.  

Важливими подіями в закладі стали проведення методичних онлайн-семінару завідуючих 

і методистів ЗДО "Гендерне виховання в дошкіллі", онлайн-тренінгу для представників 

учнівського самоврядування міста, участь директора Полтавської Д.А. у Всеукраїнському 

конкурсі "Учитель року -2021", яка посіла 2 місце в області в номінації "Керівник закладу 

освіти".  

Але школа – це не лише навчання і виховання, це ще й господарські проблеми. 
Джерелами фінансування є: кошти загального фонду; кошти спеціального фонду; кошти 

освітньої субвенції.  

На 2020 – 2021 н.р. заклад був укомплектований третім класом НУШ (придбано парти і 

меблі, інтерактивний комплекс і комп’ютерне обладнання, зроблено ремонт класу і коридору)  

Надходження і витрати  коштів за І півріччі 2021 року можна побачити нижче. 

 

Школа – це живий багатогранний організм. Якісна освіта дуже важлива, але це не єдине, 

що потрібно дитині. Тому бажаю всім більше спілкуватися, в чому сподіваюся, допоможе зняття 

карантину. Те, що діти не засвоїли, можна надолужити. Важливіше, щоб вони були здоровими та 

щасливими. Бажаю вам хорошого літа і вірю, що у вересні ми зустрінемося. 


