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       Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа № 3» Харківської 

обласної ради здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та ліцензії 

ЛЗ № 21002043, виданої 14.01.1997 року наказом по управлінню освіти 

Харківської обласної адміністрації від 30.12.1996 року № 694, згідно з якою 

школі надається право на надання послуг для одержання загальної спеціальної 

освіти. 

      В школі навчається 157 учнів, з них в школі І ступеню навчається 66 

учнів, в школі ІІ ступеню – 91 учнів. Укомплектовано 11 класів, 11 груп. 

Середня наповнюваність класів 14 учнів. Освітній процес забезпечують 34 

педагога. З них – 33 жінок і 1 чоловік. Вищу освіту мають 33 педагога, 24 

вчителя мають спеціальну дефектологічну освіту. 

     За наслідками атестації мають кваліфікаційну категорію: 

 Педагогічне звання «Вчитель-методист»   - 4 

 Педагогічне звання «Старший учитель»   - 2 

 Спеціаліст вищої категорії    - 7 

 Спеціаліст І категорії     - 19 

 Спеціаліст ІІ категорії     - 5 

 Спеціаліст       - 3 

      За період 2019/2020 років зусилля педагогічного колективу були спрямовані 

на практичну реалізацію основних положень закону України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, постанови Кабінету міністрів України від 06.03.2019 № 221 

«Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про 

навчально-реабілітаційний центр», наказами Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації. 

      Керуючись наказами та розпорядженнями керівництва школи, педагогічний 

колектив спрямовує зусилля на реалізацію основних завдань, а саме: 

- забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на 

здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом 
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спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з 

корекційно-розвивальною роботою, соціальною та медичною реабілітацією;  

- здійснення допрофесійної підготовки учнів школи, формування соціально 

адаптованої особистості; 

- сприяння засвоєння учнями норм громадської етики та загальнолюдської 

моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу 

життя, початкових трудових умінь і навичок; 

- продовження роботи колективу над реалізацією концепції школи; 

- створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагогів та 

учнів за рахунок впровадження в освітній процес елементів інноваційних 

педагогічних технологій, індивідуалізації та диференціації навчання, надання 

педагогічним працівникам можливості підвищення професійної 

компетентності, перепідготовки кадрів, вдосконалення навчально-

матеріального та фінансового забезпечення; 

- сприяння фізичному і психічному розвитку учнів; 

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого 

психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного розвитку учнів; 

- забезпечення росту якісного рівня корекційно-розвивальної роботи з учнями, 

досягнення ними рівня державного освітнього стандарту; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-

педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою 

забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-

розвивальній роботі. 

     Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного 

вчителя, підняла на вищий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і 

цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів та 

вихователів.  

          Результатом постійної методичної роботи стало підвищення рівня 

науково-методичної підготовки педколективу. 
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     Більшість відвіданих протягом навчального року уроків проведено на 

високому методичному рівні. Результати семестрових контрольних робіт 

показали, що учні засвоїли програмовий матеріал з усіх предметів. 

     За підсумками 2019/2020 років кращу успішність в школі І рівня показали 

учні класів, у яких працюють учителі-дефектологи: Кіщенко Н.В., Ніколаєнко 

А.І., Скрипка Л.Г. 

     Успіху в роботі названих класів сприяла творча активність вчителів і 

вихователів, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, самопідготовок, 

обмін досвідом під час проведення відкритих уроків, використання 

нестандартних форм навчання (предметно-практична діяльність, засоби ІКТ, 

рольові ігри, діалоги), доцільне використання наочності, роздаткового 

матеріалу, тісний зв’язок в роботі з учителем розвитку мовлення. 

     Заняття з розвитку мовлення відвідували 66 учнів молодших класів. За 

мовними порушеннями було укомплектовано 11 груп. З дітьми-логопатами 

проводились фронтальні та індивідуальні заняття. Клопітка робота вчителів 

розвитку мовлення Гончарової Н.М.,  Дубнюк В.П. та Головченко Н.В. в 

тісному контакті з вчителями та вихователями дала позитивні результати. За 

вище зазначений період значно покращилась звуковимова учнів та 

покращились знання з системного розвитку мовлення. 

  В школі ІІ рівня кращі показники мали учні класів, класними 

керівниками яких є Зубрилова О.М., Білоєдова Л.І., Халєєва В.О. 

     Корекційна спрямованість уроків української мови (учителі Злобіна О.П., 

Зубрилова О.М.), система роботи по збагаченню словника, удосконаленню 

граматичної будови мови,  розвитку зв’язного мовлення, здійснення 

міжпредметних зв’язків, використання елементів народознавства сприяли 

підвищенню рівня знань, практичних навиків та вмінь з української мови. 

     Протягом 2019/2020 років більшість учнів 5-10 класів виявили достатній 

рівень знань з математики (вчителі Тимошенко М.С., Філімонова Ю.А.). 

Глибокий аналіз результатів контрольних та самостійних робіт, продумана 

система планування освітнього процесу, здійснення диференційованого та 
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індивідуального підходу до учнів сприяли підвищенню рівня знань, практичних 

навиків та вмінь старшокласників. 

     Використання наочності та роздаткового матеріалу, чітка система 

проведення дослідів, лабораторних робіт, екскурсій, практична спрямованість 

навчання забезпечили належний рівень знань, практичних навичок та вмінь 

учнів з природознавства (учителі-дефектологи Просова З.Т. та Зубрилова О.М.). 

     Важливого значення в корекції недоліків розвитку та підготовки дітей з 

інтелектуальною недостатністю до самостійного життя надавалось трудовому 

навчанню та вихованню, яке здійснювалось на уроках трудового навчання, 

соціально-побутової орієнтації, в процесі самообслуговування. Сумлінна 

підготовка до уроків, глибока індивідуальна робота, педагогічна майстерність 

вчителів сприяли міцному закріпленню знань, практичних навиків та вмінь, 

передбачених програмами з основ здоров’я, образотворчого мистецтва (учителі 

Романова Н.Ю.), з трудового навчання (учителі Круподер Є.В., Головченко 

Н.В., Халєєва В.О., Іванова Н.В.). 

     Методичне забезпечення проблемної теми здійснювалось в процесі роботи 

педагогічної ради, постійно діючого семінару з основ спеціальної дидактики, 

шкільних методичних об’єднань, шляхом самоосвіти вчителів та вихователів. 

     Методична робота в школі була націлена на досягнення загальної мети: 

зберегти та зміцнити здоров’я дітей, дати їм знання згідно їх психофізичних 

можливостей, скорегувати недоліки розвитку. Вона спрямовувалась і 

керувалась керівництвом школи, яка, всебічно вивчивши стан справ у 

колективі, організувала диференційовану мережу методичної освіти 

педагогічних кадрів. В школі працює п’ять методичних об’єднань:  

- методичне об’єднання учителів початкових класів (керівник –  

Ніколаєнко А.І.); 

- методичне об’єднання учителів старших класів (керівник – Філімонова Ю.А.);  

- методичне об’єднання учителів трудового навчання (керівник –  

Круподер Є.В.); 

- методичне об’єднання вихователів (керівник – Неонета І.В.); 

- методичне об’єднання класних керівників (керівник - Білоєдова Л.І.).  
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В центрі уваги методичних об’єднань були питання про стандартизацію 

освіти дітей з порушенням інтелектуального розвитку; інтеграцію спеціальної і 

масової школи, інклюзивну освіту,  загальні критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів з особливими освітніми потребами.  

     Результатом постійної методичної роботи стало підвищення рівня науково-

методичної підготовки педагогічного колективу. Директор школи Гончарова 

Наталія Миколаївна нагороджена подякою Комунального закладу 

«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» за значний внесок 

у розвиток дитячої творчості, високий художній рівень та активну участь в VI 

обласному фестивалі художньої творчості «Весняні посмішки». 04 жовтня 2019 

року вчителі закладу встановили рекорд найбільшої кількості Уроків Добра у 

Всесвітній день захисту тварин та отримали  свідоцтво Національного реєстру 

рекордів України. Директор закладу Гончарова Н.М. приймала участь у научно-

практичному семінарі «Забезпечення особливих освітніх потреб дитини в 

умовах модернізації навчального середовища» та отримала сертифікат. 

     Більшість відвіданих уроків за звітний період проведено на належному та 

високому методичному рівні. Результати семестрових контрольних робіт 

показали, що учні в основному засвоїли програмовий матеріал з усіх предметів. 

     Успіху в роботі закладу сприяла творча активність вчителів і вихователів, 

взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, самопідготовок, обмін досвідом 

під час проведення відкритих уроків, використання нестандартних форм 

навчання (предметно-практична діяльність, сюжетно-рольові ігри, діалоги), 

доцільне використання наочності, засобів ІКТ,  роздаткового матеріалу, тісний 

зв’язок в роботі з вчителями розвитку мовлення. 

     Аналіз навчально-виховної діяльності вихованців, результатів контрольних 

робіт показав, що рівень знань, практичних навиків та вмінь учнів з основ наук 

задовільний. Проте слід відзначити, що окремі вчителі працюють не на рівні 

сучасних вимог, не враховують індивідуальних особливостей дітей, 

недостатньо здійснюють диференційоване навчання, мало приділяють уваги 

слабо встигаючим учням. Головні недоліки, які виявлені в учнів: 
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 значна частина дітей не вміє самостійно використовувати одержані 

теоретичні знання в практичній діяльності; 

 ще не всі учні вміють в логічній послідовності конструювати речення, 

користуватися словниковим запасом мови, обґрунтовано доводити думку, 

узагальнювати її. 

За звітний період велася значна виховна робота, спрямована на реалізацію 

- законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про позашкільну освіту»;  постанови Кабінету міністрів України 

від 06.03.2019 № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та 

Положення про навчально-реабілітаційний центр»; «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y 

загальноосвітніх навчальних закладах» № 641 від 16 червня 2015 року;  

«Програми виховної роботи для допоміжної школи», рекомендованої МОН 

України (Лист МОН України від 03.08.04 №1/11-4052); наказу МОЗУ від 

20.02.2013 №144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів». 

     Організація освітнього процесу була спрямована на соціальний захист 

вихованців з обмеженими можливостями, створення умов для фізичного та 

духовного розвитку, творчих здібностей кожної дитини, ціннісного ставлення 

до суспільства і держави, до сім’ї, родини, людей, до себе, до культури і 

мистецтва, до праці, до природи, самовідданості учнів, компетентної 

особистості, загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів.  

     Питання виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради: 

«Діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту 

дитини та охорони дитинства.», «Підсумки працевлаштування випускників», 

«Організація літнього оздоровлення учнів навчального закладу», «Запобігання 

злочинності та правопорушень серед дітей», «Спільна робота вчителів та 
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вихователів по розширенню та поглибленню знань, підвищення рівня 

вихованості учнів на основі посилення корекції недоліків розвитку». 

      Серед учнів проводились практичні заняття з вивчення  правил дорожнього 

руху, мір безпеки і правил поведінки на складних ділянках проїжджої частини, 

проведені тижні дорожнього руху, конкурси малюнків з вивчення правил 

дорожнього руху, виховні заходи і бесіди. 

      Вивчення предмета «Основи здоров’я», де невід’ємним компонентом є 

вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, радіаційної 

безпеки та цивільної оборони, велось згідно нормативних документів, річного 

та календарних планів, проведено тижні предмету «Основи здоров’я». 

Класні керівники і вихователі проводили профілактичну роботу з 

попередження дитячого травматизму, використовували різноманітні форми і 

методи роботи з попередження дитячого травматизму, проводили 

індивідуальну роботу з учнями та їх батьками. 

     В школі створені куточки «Основи безпеки життєдіяльності», в кожній 

класній кімнаті створені куточки з попередження дитячого травматизму. 

     Вчителі фізичного виховання, фізики і хімії у побуті, соціально-побутового 

орієнтування, трудового навчання проводили інструктажі перед кожним 

уроком, а вчителі природознавства перед кожною практичною роботою. 

Директором школи постійно контролювався стан роботи педколективу з 

попередження дитячого травматизму.  

      За звітний період випадків травмування серед учнів не було. 

      З метою організації вільного часу проводиться робота по залученню дітей 

до роботи в шкільних гуртках та секціях: природознавчий гурток «Вікно в 

природу», ниткографії «Чарівна нитка», хоровий «Веселі нотки», 

образотворчого мистецтва «Кольорова палітра», танцювальний «Гармонія», 

театральний «Казкова мозаїка», етнографічний «Рідними стежками», спортивна 

секція «Крок». На базі навчального закладу діє етнографічний кабінет 

«Світлиця», створений руками педагогів, учнів та батьків школи.  

     Учні школи упродовж звітного періоду відвідували Театр юного глядача, 

Харківський ляльковий театр, Харківський національний академічний театр 
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опери та балету, вистави у Харківському обласному палаці дитячої та юнацької 

творчості, , еко-парк, Харківський центр культури і мистецтва, Харківський 

історичний музей, Харківський художній музей, Харківську обласну бібліотеку 

для дітей, виставки у Будинку учителя, пожежно-технічну виставку. 

     Вихованці навчального закладу систематично беруть активну участь у 

Всеукраїнському Фестивалі Писанки, конкурсах дитячого малюнку «Охорона 

праці очима дітей», «Малюнок, лист, вірш до Дня матері», «Омріяна Україна 

очима дітей», «Чорнобиль – довгий слід трагедії», «Афганістан – мій біль», 

природоохоронній акції «Замість ялинки зимовий букет», в обласних виставках 

дитячих творчих робіт «Здай кров заради життя», «Вітальна новорічна стіннівка 

для бійців Національної гвардії України», «Мирне небо»; в обласних конкурсах 

художньої самодіяльності: «Натхнення», в спортивних змаганнях,  обласних і 

міських конкурсах дитячих творчих робіт: «Зимовий вернісаж», «Повір у себе», 

«Великодній сувенір» (дистанційно). В школі діє постійна виставка дитячих 

робіт «Країна юних майстрів», де постійно оновлюються експозиції, до всіх 

свят та тематичних заходів організовуються тематичні виставки малюнків і 

виробів: виставки дитячих малюнків «Крокує осінь золота», «Користь і 

небезпека електрики», «Дотримуйся правил дорожнього руху», «Святий 

Миколаю, ми тебе чекаємо», «Новий рік та Різдво», «Зимонька-зима», «Мамине 

свято», «Україна - єдина», «Ми любимо твори Великого кобзаря», «Світ цікаво 

пізнавати», виставки дитячих виробів та композицій «Осінній вернісаж», 

«Поспішай робити добро» до Дня милосердя, «Чари Нового року», виставки 

гуртківців «Чарівна нитка», «Подарунок від щирого серця», «Новорічний 

серпантин», «Великодні дзвони» (дистанційно). 

     Стали традиційними: родинні свята, спільні культпоходи до еко-парку, 

театрів, дні іменинника. 

      Всі напрямки роботи об’єднувались однією головною метою – виховання 

справжнього громадянина і патріота України, відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання 2015-2020 років. 

 Вихованці закладу опановують основи волонтерської роботи, 

організовують благодійні акції: виготовлення малюнків-оберегів та сувенірів 
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для воїнів АТО-(ООС) «Повертайся живим»; благодійна виставка-ярмарка 

«Допоможи бійцям АТО-(ООС)»; «Лист - підтримка воїнам АТО-(ООС)»; 

виготовлення оберегів-писанок; участь у конкурсі вітальних новорічних та 

різдвяних стіннівок для бійців Національної гвардії України. 

З метою патріотичного виховання для учнів школи організовуються 

зустрічі  з учасником АТО-(ООС) капітаном Національної гвардії України  

Сойниковим А.В.; воїнами-інтернаціоналістами, з учасниками ліквідації аварії 

на ЧАЕС, зустрічі з ветеранами Другої світової війни та дітьми-війни. 

     В рамках соціального захисту дітей взято на облік у школі: дитина, дітей 

позбавлених батьківського піклування - 2 дитини, дітей з інвалідіністю - 85 

учні, багатодітних та малозабезпечених - 25 вихованців, дітей, які є внутрішньо 

переміщеними особами – 1 дитина, дітей СЖО – 2 дитини. 

     Діти пільгового контингенту мають безкоштовний проїзд, безкоштовно 

відвідують концерти, виставки, кінозали, театри, музеї, екскурсії. 

     Шефами нашої школи є: Департамент цивільного закладу Харківської 

області, Київська об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова 

Головного управління ДФС, ПП «Приправка», підприємці та фізичні особи. 

     Внаслідок активної співпраці колективу школи та шефів проводяться 

трудові акції з благоустрію будівлі школи та шкільного подвір’я, 

загальношкільні свята, під час яких вихованці отримують подарунки,. 

     Школа постійно підтримує зв’язки з вузами. На базі школи проходили 

практику студенти дефектологічного факультету Харківського педагогічного 

національного університету ім. Г.С.Сковороди, Харківської гуманітарно-

педагогічної академії, слухачі курсів КВНЗ ХАНО. Для подальшого навчання 

та працевлаштування налагоджено зв’язки та укладені угоди про співпрацю з 

ПТНЗ: Державним навчальним закладом «Регіональний механіко-

технологічний центр професійної освіти Харківської області», Державним 

професійно-технічний навчальним закладом «Харківське вище професійне 

училище будівництва»,  Державним навчальним закладом «Харківський 

професійний ліцей будівельних технологій»,  де продовжують навчання 

випускники нашої школи.  
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Проводиться спеціальна робота школи з науковцями та психологами ДУ 

«Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України» по вивченню 

психологічних особливостей дітей з порушенням інтелекту  дітей та виявленню 

їх можливостей до працевлаштування та продовження навчання після 

закінчення школи. 

     Для поліпшення психологічного стану дітей і учителів у школі створений 

кабінет психологічної служби, в якому активно працює практичний психолог 

школи Кравченко М.С. з учнями та їх батьками, педагогічними працівниками 

школи. Вона надає допомогу класним керівникам, вихователям в роботі з 

дітьми девіантної поведінки. Результатами цієї роботи є: зменшення 

правопорушень у школі, поліпшення психологічного мікроклімату в класних 

колективах, зменшення пропусків занять у дітей з неблагополучних сімей. 

Вихованці школи двічі на рік проходять курс лікування в психоневрологічному 

відділенні ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України». 

      Діти пільгового контингенту завжди знаходяться у полі зору педагогічного 

колективу школи, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, виконавчих служб районів проживання дітей. Їм постійно 

надається педагогічна, психологічна, матеріальна допомога . 

     В умовах розвитку освіти в Україні виключне значення набуває система 

науково-методичної роботи в школі, головною метою якої є не тільки надання 

реальної допомоги педагогічним кадрам в розвитку їх професійної 

майстерності і компетентності, активізації творчого потенціалу кожного 

педпрацівника, але й підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

     Методична робота школи направлена на реалізацію проблемної теми школи 

«Корекційно-розвивальне навчання та громадянське виховання – необхідна 

умова соціальної адаптації дітей» і спрямована на рішення наступних задач: 

 здійснення зв’язку загальнодержавної системи освіти, сучасної 

педагогічної науки, передового педагогічного досвіду з системою внутрішньо 

шкільної педагогічної  роботи; 
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 підвищення науково-методичного рівня педпрацівників, формування та 

удосконалення навичок самоосвітньої роботи у період між курсами підвищення 

кваліфікації; 

 надання кожному члену педагогічного колективу кваліфікаційної 

методичної допомоги, як у питанні з теорії так і в практичній діяльності, у 

підвищенні результативності педагогічної діяльності, професійної та 

методичної майстерності; 

 вивчення змісту нових програм та педагогічних технологій, передового 

педагогічного досвіду, інноваційних методик та систем, упровадження їх у 

практику роботи школи. 

     Головним керівним колективним органом у структурі методичної роботи в 

школі є  педагогічна рада. 

     Форми і методи проведення засідань педагогічних рад різні, але поєднує їх 

велика попередня підготовча робота і активна участь у них кожного члена 

педагогічного колективу. Кожен член педагогічного колективу був не 

стороннім спостерігачем, а співавтором постанови педагогічної ради. 

     Робота методичних об’єднань велась згідно річного плану школи. 

     Шкільна бібліотека є фундаментом виховання морально досконалої 

особистості, освіти і самоосвіти, берегинею людських знань. За допомогою 

книг бібліотекар виховує у школярів любов і повагу до праці, свідоме 

ставлення до навчання, сприяє корекції недоліків розвитку, вчить глибоко 

розуміти красу навколишнього світу. Знайомство першокласників з 

бібліотекою починається з вересневих екскурсій по бібліотеці, де дітям 

показують фонд художньої літератури, підручників, розповіді про абонемент, 

організовують книжкову виставку «Для вас, першокласники». В грудні 

проводиться традиційне свято «Посвячення в читачі». 

Медична служба школи складається з трьох осіб. 

      В своїй діяльності медична служба керується чинними нормативними 

документами, розпорядженнями, наказами директора школи.  
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      Відповідно до встановленого діагнозу (F-70) всі учні школи знаходяться 

на диспансерному обліку у психіатра та невропатолога (за місцем проживання). 

     Щороку вихованці школи проходять поглиблені медичні обстеження у 

міських дитячих поліклініках за місцям проживання.  

     У закладі організоване п’ятиразове збалансоване харчування на суму 

106,00  грн.  щоденно. Діти з порушенням системи травлення забезпечені 

дієтичним харчуванням (10 учнів).  

      Щороку згідно плану роботи навчального закладу педагогічні працівники 

проходять  атестацію. Мета проведення атестації: вивчення відповідності 

вчителів і вихователів, які проходили атестацію займаній посаді, активізація в 

поточному навчальному році творчої діяльності вчителів та вихователів, 

підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання і 

виховання учнів. 

     У школі проводились наступні заходи щодо атестації педагогічних 

працівників:  

 здійснено коригування плану атестації на рік; 

 створено атестаційну комісією школи; 

 погоджено її склад з профспілковим комітетом; 

 опрацьовано типове Положення про атестацію педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів України, вчителі та вихователі, які 

підлягали атестації, з ним ознайомлені; 

 видано відповідні накази по школі; 

 складений графік проведення атестації; 

 педагогічний колектив ознайомлений із списком працівників, які 

атестуються; 

 складений графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

 відвідувалися і аналізувалися керівництвом та членами атестаційної комісії 

уроки та виховні заходи вчителів і вихователів, які атестуються; 

 створені блоги, власні сторінки на сайті закладу; 
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 складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів 

вчителями і вихователями, які атестуються; 

 визначено рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури  

педагогічного працівника; 

 складені атестаційні листи; 

 члени педагогічного колективу ознайомлені з наказом про підсумки 

атестації. 

     Колегіально обговоривши стан навчально-виховної та методичної роботи, 

враховуючи вищезазначений аналіз, педагогічний колектив у новому 2019/2020 

навчальному році продовжуватиме працювати над темою: «Корекційно-

розвивальне навчання та громадянське виховання – необхідна умова соціальної 

адаптації дітей», залишаючи головною метою діяльності педагогічного 

колективу збереження та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення учнями знань, 

умінь і навичок, передбачених програмами, рівня вихованості в світлі вимог 

Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних 

документів про школу.  

Для досягнення цієї мети педагогічний колектив на чолі з керівництвом 

повинен вирішити такі завдання: 

1. Продовжити глибоко вивчати з працівниками школи, учнями, батьками 

Конституцію України, Закон України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та втілювати в життя основні положення цих документів. 

2. Забезпечити реалізацію права кожного учня на отримання освіти у 

відповідності з його потребами та можливостями. 

3. Удосконалювати психолого-педагогічне вивчення школярів, поглибити 

роботу по здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до учнів з метою 

забезпечення навичок самостійної роботи, належного рівня соціально-

адаптаційних можливостей дітей з особливими освітніми потребами. 

4. Забезпечувати ефективність кожного уроку, самопідготовки, 

позакласного заходу шляхом запровадження нових технологій, посилення 

практичної спрямованості навчання та виховання, здійснення зв’язку з життям. 
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Удосконалювати якість підготовки учнів школи до самостійного життя і праці 

шляхом підвищення ефективності професійно-трудового навчання, покращення 

всіх видів трудової діяльності, поглиблення профорієнтаційної роботи, 

зміцнення здоров’я дітей. 

      Для виконання накреслених завдань спрямувати управлінську діяльність 

адміністрації школи на посилення контролю за напрямками роботи 

педколективу, які потребують першочергової уваги та удосконалення 

діяльності школи через систему методичної допомоги членам педагогічного 

колективу. 

Протягом звітнього періоду проводився прийом громадян згідно 

затвердженого графіка та позачергово. Основна частина звернень це  батьки 

вихованців за наданням консультативної, психологічної та медико-правової 

допомоги з приводу виховання дітей з інвалідністю та дітей девіантної 

поведінки. 

     Традиційними стали проведення спільних з батьками свят, круглих столів із 

залученням психолога, лікаря та педагогів. 

   Протягом звітного періоду було проведено такі ремонтні роботи: 

1.Заплановано поточний ремонт на суму –294868 грн. 

2.Закупівля навчального обладнання для корекційно-розвивального комплексу 

– 299960 грн. 

3.Закупівля меблів для для НУШ -13872 грн. 

4. Закупівля комп’ютерного обладнання для НУШ– 25756 грн. 

5. Закупівля дидактичних матеріалів, навчальних засобів для НУШ – 14180 грн. 

6. Закупівля обладнання для пральні - 63500 грн. та харчоблоку - 20300 грн. 

Постійно ведуться роботи з благоустрою шкільного подвір’я силами 

учнівського, педагогічного колективів та технічним персоналом. 

           Робота всіх підрозділів закладу з організації освітнього процесу велась на 

високому рівні. 

 

     Директор школи                _____________              Н.ГОНЧАРОВА 


