
ПРОТОКОЛ 

загальних зборів педколективу, батьківського комітету, 

ради установи  та громадськості 

від 08 червня 2018 р. 

Звітування керівника загальноосвітньої школи 

І-ІІ ст. № 14 Ужгородської міської ради  про свою діяльність 

Присутні: 43 чол.    

З них - 13 педагогів, 5 представників громадськості. 

8 працівників ЗОШ №14 

25 – батьків. 

                                 Порядок денний : 

1. Звіт директора школи Легези О. І. про пророблену роботу в 2017-2018 н .р. 

- покращення матеріально-технічної бази закладу, в тому числі за 

державні кошти та позабюджетні кошти; 

- реконструкція аварійних приміщень шкільного сараю за спонсорські 

кошти та облаштування фундаменту для модульного класу за бюджетні 

кошти; 

- забезпечення відкритості, прозорості в роботі директора школи; 

- стимулювання ініціативи та творчого підходу до виконання своїх 

обов’язків членів педколективу; 

- персональний внесок директора школи у покращення роботи 

шкільного колективу; 

- зміни в кадровому забезпеченні; 

- плани на наступний н. р. 

2. Відповіді на запитання батьків та представників громадськості. 

3.  Таємне голосування.  

Слухали: 

 Директора школи Легезу О. І., яка звітувала про пророблену роботу та підсумки 

роботи школи за 2017-2018 навчальний рік – по навчально-виховному процесі, 

зміцненні та модернізації матеріально-технічної бази, забезпеченні школи 

кваліфікованими педагогічними кадрами, соціального захисту, збереженні та 

зміцненні здоров’я учнів та педагогічних працівників, співпраці з громадськими 

організаціями . 

     Ви знаєте, що  відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої 

загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього 

навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та 

розвитку сучасної школи. Ухвалено новий Закон України «Про освіту». 



          На державу покладено обов’язок із забезпечення підручниками, в тому числі 

в електронному вигляді та інші обладнання НУШ. 

           Початкова освіта здобуватиметься у закладі освіти за місцем проживання 

дитини.  

Разом з тим, відповідній територіальній громаді безпосередньо або через її 

представницький орган буде надано право прийняти обґрунтоване рішення про 

доцільність здобуття дітьми початкової середньої освіти у закладі освіти іншого 

населеного пункту. 

            1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу. 

Упродовж 2017-2018 навчального року робота педколективу була 

спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Станом 

на 1 вересня 2017 року до навчання приступили 184 учні. На кінець навчального 

року кількість учнів становила -  182. Прибуло протягом року 8 учнів, вибуло 10. 

Із них закінчили начальний рік із такими результатами: 

на високому рівні (10-12 балів) – 0  учнів; 

на достатньому рівні (7-9 балів) – 14 учнів, що складає 10 %; 

на середньому рівні (4-6 балів) – 51 учень, 42 %; 

на початковому  рівні (1-3 балів) –  67 учнів, 48 %; 

отримали грамоти за успіхи у навчанні – 23 учнів. 

 Згідно річного плану роботи школи протягом 2017-2018 навчального року 

було вивчено:   

1. Музичне миитсецтво / стан викладання 

2. Гурткова робота. 

3. Виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю на 

уроках музики, образотворчого мистецтва.  

4. Організація роботи ГПД. 

5. Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як 

складова професійної компетентності 

6. Посадові обов’язки класного керівника – догма чи простір для 

творчості  

7. Організація роботи учнів із підручниками та іншими джерелами 

інформації. 



8. Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які 

потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного 

колективу щодо успішного вирішення  даного питання 

9. Про  підвищення якості роботи педагогічного коллективу щодо 

профілактики травматизму під час навчально – виховного процессу 

10.  Про підсумки роботи з учнями, які навчалися за індивідуальною  

формою навчання 

11. Формування пізнавальних  інтересів та професійної орієнтації учнів. 

 Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, талантів, 

їх здібностей, здорового способу життя, формування естетичного смаку на 

задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання керівників 

гуртків, класних керівників – збагатити, зберегти, а також розвинути обдарування 

дитини. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для 

інтелектуального та духовного розвитку обдарованих та талановитих дітей. 

Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів 

творчості. Робота гуртків впливає на здібності дитини , а також на формування 

творчої конкурентноноспроможної особистості.  

Протягом  2017/2018 семестру в школі працювало шість гуртків з різних 

напрямків. Гуртки працювали згідно з планом роботи школи, затвердженим 

директором школи.  Систематично проводиться облік відвідування дітей. З 

першого вересня 2017 року у школі  функціонують такі гуртки, а саме: 

  Умілі руки – (Пазуханич Р. В.); 

 Гурток виразного читання – (  Легеза О. І.); 

 Драматичний  – (Улман Е. Й.); 

 Танцювальний – ( Улман Е. Й.) 

 Інструментальний – ( Гаврилець Н. М.) 

 Вокальний– (Гаврилець Н. М.) ; 

  Правовиховній роботі школа приділяє особливу увагу. Робота проводиться у 

двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному.   В цьому значну 

роль відіграє спільна діяльність школи та працівників кримінальної поліції у справі 

з неповнолітніми. Стали традиційними спільні рейди в сім’ї, що потребують 

особливого контролю . Щороку  проводиться Тиждень правової освіти, під час 

яких учні зустрічалися з працівниками нової поліції . 



 Але в роботі з профілактики правоопорушень є чимало недоліків як в 

діяльності класних керівників, так і в школі в цілому. Необхідно тісніше 

знайомитися з неблагополучними сім’ями, залучати дітей до шкільної справи, 

проводити профілактичну роботу у мікрорайоні школи, вчасно інформувати 

адміністрацію школи та відповідні правоохоронні органи щодо виявлення випадків 

неналежного ставлення батьків до виконання своїх обов’язків.  

 Традиційними в цьому навчальному році були такі форми та види роботи з 

батьками: 

- батьківські збори – проведено 5 засідань; 

- засідання Ради школи – проведено 3 засідання; 

- засідання Ради профілактики правопорушень – проведено 4 засідання.  

Вирішувались питання: організованого початку навчального року; 

затвердження плану роботи школи на навчальний рік; організація харчування учнів 

школи, організація харчування дітей пільгових категорій та організація харчування 

у ГПД; попередження проявів жорстокості і насильства над дітьми; відвідування 

учнями школи; організація та проведення новорічних та Різдвяних свят; роботу 

школи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів; надання 

новорічних подарунків дітям пільгових категорій. 

З учнями школи проводиться регулярна робота з профілактики 

правопорушень, індивідуальні бесіди з дітьми, що перебувають на 

внутрішкільному обліку. Активне залучення до позаурочної та спортивно-масової 

роботи, суспільно-корисної діяльності, також учні девіантної поведінки є 

активними, хоч і не постійними учасниками загальношкільних творчих та 

виховних заходів, беруть активну участь у громадських роботах школи та класу з 

благоустрою території та приміщень.  

Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, інші 

члени педагогічного колективу: 

а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та інших навчальних предметів; 

б) під час позакласної виховної роботи; 

в) під час екскурсій. 

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при 

директорі, педрадах, шкільному методичному об’єднанні  класних керівників, 

засіданнях ради школи, батьківських зборах; проводились оперативні наради  



класних керівників. На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання:  

про  роботу школи по соціальному захисту дітей; про виконання плану виховної 

роботи школи; про роботу школи з питання попередження дитячого травматизму,  

охорони життя та здоров’я учнів; про планування та проведення профілактичної 

роботи щодо профілактики правопорушень. 

Упродовж року пройшли батьківські збори: 

26.10.2017 р. «Впевнене батьківство та обов’язки сім’ї перед дитиною»;  

19.05.2018 р. «Як допомогти дитині стати успішною». 

Класними керівниками були проведені наступні заходи: 

1. Свято Першого дзвоника (класні керівники школи) 

2. День працівника освіти. (класні керівники) 

3. Ярмарка до Дня захисника Вітчизни (класні керівники) 

4. День збройних сил України (Казінцева М.М.) 

5. День Святого Миколая  (Казінцева М.М., Шутяк С.Л.) 

6. Екскурсія в м. Берегово зі святковою Програмою (Стойка Р.Й., Улман Е. Й., 

Легеза О. І., Казінцева М.М.) 

7. Свято Нового року в ляльковому театрі (педколектив) 

8. День Святого Валентина (Казінцева М.М. Гвоздецька Т.В., Шутяк С.Л.) 

9. День ромів (виступ у м. Берегово в ЗОШ І-ІІст. №7)  

10.  Екскурсія в Ботанічний сад (Чернякевич К.В., Стойка Р.Й., Мігальчич Г.Д.) 

11. Участь у виставці «Воскресни, писанко» (Стойка Р.Й., Пазуханич Р.В.) 

12. Екскурсія в СПТУ №6 (Чернякевич К.В., Стойка Р.Й.). 

13. Екскурсія в Центр зайнятості на ярмарок професій (Стойка Р.Й., Гаврилець 

Н. М.) 

14. Свято Букваря (Пазуханич Р.В.) 

15. Свято Останнього дзвоника (педколектив) 

16. Виступ на Дні захисту Дітей  (Улман Е. Й., Пазуханич Р.В., Стойка Р.Й., 

Мігальчич Г.Д., Шутяк С.Л.) 

17. Участь у виставці «Ми - громадяни Європи». (Пазуханич Р.В., Стойка Р.Й., 

Шутяк С.Л.). 

Належну увагу класні керівники приділяли  роботі між засіданнями: 

1. Складанню та затвердженню соціальних паспортів класів, планів виховних робіт, 

організація самоврядування в класі. (кл.кер.1-8 кл) 

 



2. Огляд класних куточків. 

3. Участь у шкільних заходах. 

4. Участь у Тижні знань з безпеки життєдіяльності. 

5. Участь у Місячнику «Увага! Діти на дорозі!» 

6. Підготували звіти  про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо 

попередження пропусків занять без поважних причин.  

Аналіз підсумків минулого року показав, що педагогічний колектив школи в 

процесі своєї діяльності реалізував мету та завдання, поставлені на початку 

навчального року. 

2. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази. 

Серед завдань на 2017-2018 н. р. мною ставилися наступні задачі: 

-  будівництво (реконструкція) аварійних приміщень шкільного сараю та 

облаштування 2-х модульних класних приміщень. Готове на даний час 

одне приміщення для учнів 8-го класу за спонсорські кошти на суму 

232 500  грн. та облаштування фундаменту для модульного класу за 

бюджетні кошти на суму 53 000 грн; 

У школі наявне комп’ютерне забезпечення – комп’ютерний клас має 8 

учнівських компютерів і 1 вчительський, які використовуються вчителями-

предметниками при проведенні уроків та позаурочних заходів. Крім того в 3-му та 

4-му класах, де займаються ГПД, наявні  телевізори. В класному приміщенні 6-го 

класу встановлена  мультимедійна дошка. 

З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для 

покращення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів по 

зміцненню матеріально-технічної бази школи. 

За 2017-2018 навчальний рік придбано:  

- 15 подвійних парт за кошти спонсорів; 

- спортінвентар (волейбольна сітка, м`ячі, бадмінтон); 

- компактні музичні центри 4 шт., 2 скрипки, 5 пюпітрів для нот; 

- шкільні меблі у вчительську за бюджетні кошти на суму 10 000 грн. 

* проведення ремонтних робіт протягом навчального року; 

ремонт 2 класних приміщень, реконструкція аварійного сараю, ремонт 

внутрішкільної системи опалення,  

* дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 



дотримуються. 

Наявні проблеми: 

- є потреба в заміні поламаних дверей 1-го класу; 

- терміново до опалювального сезону потрібно повітряну трубу опалення 

облаштувати в підземному коробі, щоб не заважав подальшому будівництву 

класного приміщення; 

- треба замінити лед-лампи у світильниках (200 шт.); 

- потребує дообладнання матеріально-технічна база навчальних кабінетів, 

спортивного та ігрового майданчиків; 

- є потреба у впорядкуванні подвір’я школи та асфальтовому покритті спуску до 

шкільних воріт від тротуару. 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Коридори  школи поступово поповнюються стендами, 

активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди 

прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа 

доглядаються працівниками школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. В 

поточному році висаджено ряд нових хвойних, декоративних саджанців. 

Фарбується огорожа. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави 

на ігровому майданчику. 

3. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами. 

вакансії: 0,5 ставки інженер-електронік. 

10 год. вчитель російської мови 

7 год вчитель фізики 

7 год. вчитель інформатики 

10 год. вчитель біології 

6/5 год вчитель хімії 

5 год. вчитель основ здоров`я 

Всього: 16 педагогічних працівників та 9 техпрацівників 

бакалавр  – 2 

молодший спеціаліст – 2 

спеціаліст – 4 

спеціаліст ІІ категорії – 2 

 



спеціаліст І категорії – 1 

спеціаліст вищої категорії – 5, педагогічне звання «старший вчитель» - 4 

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти 

педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) 

враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, 

інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним 

зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.  

Стаж роботи: 

молодший спеціаліст – 5 

до 5 років – 2 

від 5 до 10 років – 1 

від 10 до 15 років – 3 

від 15 до 25 років - 2 

від 25 до 35 років – 2 

понад 35 років/ пенсіонерів – 1/1 

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними 

кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних 

працівників по школі становить 19 год. 

Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності є 

щорічна атестація педпрацівників. У 2017-2018 н. р. у школі атестувалося 2 

педагогічних працівників. Одна з них  атестувалися на підтвердження займаної 

посади, одна –  на підвищення (ІІ категорія).  

Школа має власний сайт, на якому висвітлюється життя школи, та 

відбувається соціальне партнерство з батьками учнів. Вчителі школи є активними 

учасниками різноманітних семінарів, конференцій та інших заходів, які були 

запропоновані управлінням освіти. 

У школі діє певна система методичної роботи , основними завданнями якої 

протягом року були: 

-   вивчення принципів розвитку української національної школи;  

-   збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, 

культури; 

-  вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння  

 



сучасними науковими методами; 

-   формування і розвиток соціально активної, гуманістично-спрямованої 

особистості;  

-   утвердження національної свідомості та духовної єдності громадян України. 

Всі вчителі початкової ланки ЗОШ №14  прийняли активну участь  у семінарі 

вчителів початкової школи міста Ужгорода «Інноваційний простір для вчителя-

новатора. Педагогіка життєтворчості особистості» на базі нашого закладу . 

   Вчитель Гвоздецька Т. В. протягом навчального року  підвищувала свій 

кваліфікаційний рівень, відвідуючи онлайн - семінари,  вебінари, курси Школи 

вчителя першого класу, готуючись до відкриття першого класу у новому 2018/2019 

навчальному році в Новій українській школі. 

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює 

на базі шкільного методичного кабінету.  

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які 

мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками 

шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. 

Також всі вчителі м/о початкових класів для підвищення педагогічного 

розвитку зареєструвалися на «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»  по 

завершенню якого отримають сертифікати. Курс розроблений Міністерством 

освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою   

«Освіторія». 

        Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи 

дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного 

процесу на достатньому рівні. 

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних 

працівників. 

Реалізація основних завдань виховного процесу  здійснювалася в ряді 

пріоритетних напрямків: 

        1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини . 

  У школі створені позитивні умови для розвитку та соціалізації особистості. 

Складено  базу даних про соціальний статус  учнів школи на основі педагогічного 

обстеження матеріально – побутових умов сімей, у яких проживають діти.  



Проведено діагностику відносин  у сім'ях, виховного потенціалу сімей, які 

складають пільговий контингент. Питання соціального захисту  розглядали на 

педраді (грудень) Діти із соціально незахищених сімей постійно задіяні у 

проведенні класних та загальношкільних заходів.  

Одним з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку та на протязі 

навчального року на базі «Арніки» та «Водограю», організація їх дозвілля та 

відпочинку. Задля цього було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків та 

опікунів учнів. Відповідно наказу управління освіти Ужгородської міської ради 

«Про організацію відпочинку дітей влітку  2018 року» та з метою забезпечення 

повноцінного відпочинку дітей та підлітків, створення належних умов для 

освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи у пришкільному 

таборі відпочинку (ЗОШ № 20 – ліцей «Лідер»)  перебувають 20 учнів нашої 

школи. Троє учні  пільгових категорій закладу мали можливість оздоровитися 

навесні 2018 року в таборі «Арніка» (Воловецький район), четверо учнів – у таборі 

«Водограй» у жовтні 2017 року.  

            Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня 

здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду 

куріння, наркотиків, алкоголю. 

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління 

діяльністю, співпраця з громадськими організаціями. 

   Спільна діяльність адміністрації, педколективу та громадськості спонукає 

працювати ефективно в напрямку досягнення спільних цілей, винайдення власного 

шляху розвитку школи. 

Педколектив закладу разом з батьківською громадою активно долучилися до 

громадського обговорення Концепції НУШ. 

Школа адаптується до нового середовища, готується до відкриття  першого 

класу Нової української школи та впровадження нового базового закону «Про 

освіту», постійно тримає в колі зору свій імідж та систему цінностей, що сприяє 

досягненню якісно нових результатів освіти.  

Педагогічний колектив школи працює над виконанням завдань національної 

програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти. 

Суспільний рейтинг навчального закладу визначається суспільною оцінкою 

мешканців мікрорайону, відгуками батьків, учнів, випускників закладу, 



громадськості, керівників установ та організацій мікрорайону щодо діяльності 

навчального закладу. 

* форми та види роботи з батьками; 

роз`яснювальні бесіди, батьківські збори, рада профілактики 

* дієвість роботи батьківських комітетів; 

голови і члени батьківських комітетів обрані, батьківські збори проводяться 

згідно графіка, залучаються до звітності директора перед громадськістю. 

* дієвість роботи піклувальної ради; 

фандрейзинг. 

* залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі, проведення 

заходів у навчальному закладі; залучення учнів до відвідування школи - члени 

батьківського комітету Віраг Д. І., Буко Ю. Ю., Буко В. В. 

допомога у зборі благодійних коштів для воїнів АТО під час шкільної 

ярмарки (Буко Ю.Ю., Буко М., Балог Я., Адам Н. В.) 

виступ на День захисника України – учасник АТО Савко А., батько 8-

класниці Давлатової Д., залучення до конкурсу, присвяченому Дню соборності 

України, запрошення бажаючих батьків на з/ш заходи по плану роботи школи. 

* форми взаємодії з різними установами, організаціями; 

подання, клопотання в управління освіти і міськвиконком, спільні виховні 

заходи з підрозділом ювенальної поліції, спільні рейди зі ССД міськвиконкому та 

соціальною службою. 

* співпраця з громадськими організаціями; 

БФ «ТАЧ» - навчальна практика з соціальною підтримкою,  

ЗОТЦ «Амаро Дром» - діяльність музично-драматичного гуртка та 

організація новорічного ранку в ляльковому театрі; 

ГО «Рука допомоги» група з неповним денним перебуванням за підтримки 

МФ «Відродження», гурток українсько-угорської дружби, виступи учнів з 

концертом в м. Берегове та в Часлівецькому інтернаті, щоденне довезення 16 учнів 

з вул. Пирогова, 1, реконструкція аварійних підсобних приміщень на території 

школи. 

  Батьки підтримують нововведення, які відбуваються в школі, тому що вони 

позитивно впливають на розвиток дітей. 

 



6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності 

школи.  

Скарги на діяльність школи відсутні. Діяльність школи відбувається згідно 

перспективного плану розвитку закладу. Відбувається координація роботи 

навчального закладу з органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями . 

  Наслідком своєчасного реагування керівника на зауваження та пропозиції, 

викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, 

представниками інших органів громадського самоврядування є відсутність скарг у 

відповідному журналі звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. 

Таким чином, завдяки спільним зусиллям управління  освіти Ужгородської міської 

ради, педагогічному колективу, учням, батьківській громадськості, приватним 

підприємцям,  спонсорам  забезпечено сталий розвиток школи.     

         Слово подяки всім, хто вирішував усі питання навчально – виховного 

процесу. 

Присутні на загальних зборах директорові школи висловили зауваження 

щодо потреби у будівництві спортивного залу та асфальтному покритті подвір’я 

школи. 

Результати таємного голосування було оголошено головою лічильної комісії  

Буко Юрієм Юрієвичем  (батьком учнів 1, 3, 6, 8 класів) 

Збори ухвалили: 

Роботу директора ЗОШ № 14 Легези О. І. за результатами таємного голосування 

вважати задовільною. 

Проголосували:    

    задовільно     –  42 

           незадовільно  –  0; 

           утрималися    –  1. 

 

Голова зборів:       Р. В. Пазуханич                                                  

  

Секретар зборів:                                                Г. Д. Мігальчич 

 


