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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
Назва: Комунальний заклад «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 
Харківської обласної ради. 
Юридична адреса: 
63200, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 79, тел./факс (05740)43384, 
електронна адреса:  nv-internat@mail.ru 
Мова виховання та навчання: українська. 
Кількість класів, місць за проектом: 11 класів, 220 місць. 
Кількість учнів у навчальному закладі: 157 учнів. 
Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний робочий тиждень. 
Дошкільний підрозділ:  2 групи компенсуючого типу (санаторні – для дітей із 
захворюваннями органів травлення). Норма наповнюваності дошкільної групи - 20 дітей. 
Усього вихованців дошкільного підрозділу – 40, з них: дошкільної групи (діти 4-5-го років 
життя) – 20, дошкільної групи (діти 5-6 (7)-го років життя) – 20. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 З метою підготовки навчального закладу до 2013/2014 навчального року було 
проведено поточний ремонт на загальну суму 249982,00 грн. Виконано ремонт таких 
приміщень закладу: коридору харчоблоку, роздягальні у спортивному залі, спальних кімнат 
для учнів молодших класів у гуртожитку, а також овочесховища. 
 За рахунок бюджетних коштів проведено заміну дерев’яних вікон на 
металопластикові на переході до начального корпусу, у будівлі пральні та котельні (загальна 
площа – 30м2). 
 Силами працівників закладу було здійснено обклеювання стін шпалерами та 
фарбування підлоги у коридорах навчального корпусу (на 1-му та 2-му поверхах), а також 
пофарбовано сходи у будівлі гуртожитку. 
 З метою якісної підготовки до опалювального сезону 2013-2014 років було проведено: 

- гідрохімічне очищення газових котлів «Топаз-400 кВт», сума виконаних робіт 
становила 22278,0 грн.; 

- технічний огляд та повірку засобів обліку природного газу та приладів безпеки 
котельні.  

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
Для досягнення вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм у закладі проводиться роз’яснювальна робота серед учасників 
навчально-виховного процесу та приводяться у відповідність до нормативної бази робочі 
місця. Організація охорони праці працівників закладу здійснюється у відповідності до вимог 
діючого Закону України «Про охорону праці». До колективного договору на 2013-2015 роки 
включено розділ 7 «Охорона праці та здоров’я», за виконанням норм і положень якого 
слідкує як профспілковий комітет закладу, так і відповідні державні органи управління. 

У закладі діє 238 інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 
та електробезпеки.  

Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності ведеться згідно із 
затвердженою номенклатурою справ з дотриманням вимог ведення ділової документації. 
Відпрацьована та затверджена програма проведення вступного і первинного інструктажу для 
учнів (вихованців) і працівників закладу. Всі види інструктажів і навчань з охорони праці, 
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безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки проходять вчасно. На початок навчального року 
всі працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, проходять спеціальне 
навчання з охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах. У закладі проводиться 
щорічне випробування засобів захисту працівників від електричного струму.  

У приміщеннях закладу розміщено «Плани дій працівників і учнів (вихованців) на 
випадок пожежі»,  «Схему евакуації учнів і працівників на випадок пожежі». В кімнатах 
гуртожитку на видному місці вивішені Інструкції з безпеки життєдіяльності з безпечного 
перебування в кімнатах гуртожитку. У коридорах навчального корпусу та гуртожитку 
оформлено куточки з безпеки життєдіяльності, пожежної і радіаційної безпеки, біля кабінету 
лікувальної фізкультури розміщено стенди з правил надання першої медичної допомоги 
потерпілим у нещасних випадках. 

Організація проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів  та 
санітарно-гігієнічного навчання працівниками закладу здійснюється медичною сестрою, 
відповідно до наказу директора. 

 За результатами атестації робочих місць за умовами праці, проведеної в травні 2013 
року, працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, отримують пільги у 
вигляді додаткових оплачуваних відпусток та відповідних доплат. У червні 2014 року до 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації направлено листа 
щодо вирішення питання встановлення доплати водіям за роботу із шкідливими та важкими 
умовами праці. 

Всесвітній День охорони праці в навчальному закладі було проведено 28 квітня 2014 
року під гаслом «Безпека праці та здоров’я під час використання хімічних речовин  на 
виробництві». 

З метою відпрацювання і перевірки дій працівників, учнів (вихованців) закладу під 
час  евакуації у випадку надзвичайної ситуації  22 травня 2014 року проведено День 
цивільного захисту.  

Упродовж 2013/2014 навчального року випадки травмування учнів (вихованців) та 
працівників відсутні.  

Звіти з охорони праці подаються згідно із визначеними термінами до відділу охорони 
праці Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, управління 
праці і соціального захисту населення Нововодолазької районної державної адміністрації. 

На жаль, у зв’язку із відсутністю бюджетних коштів, залишаються невиконаними такі 
завдання: відновлення пожежного резервуару; відновлення аварійного даху складського 
приміщення. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВК 
Кількісний склад працівників навчального закладу: 
122,75 штатних одиниць за штатним розписом. 
Всього станом на 19.06.2014 року в закладі – 107 працівників, з них: педагогічних 
працівників – 34 особи; адміністративно-господарського персоналу – 62 осіб; медичного 
персоналу – 11 осіб. Середній вік працівників – 42 роки. 
 Якісний склад педагогічних працівників: 
- 30 педагогічних працівників мають повну вищу освіту, що становить 88%. 
- 2 педагогічних працівників мають базову вищу освіту, що становить 6%; 
-2  педагогічний працівник має неповну вищу освіту, що становить 6%. 
Із  з них за кваліфікаційними категоріями: вищої – 11 осіб; першої – 12 осіб, другої – 5 
осіб, спеціалістів – 2 особи, бакалаврів – 2, молодших спеціалістів – 2 особи.  
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Педагогічне звання «старший учитель» має один педагог. 
Стаж роботи педагогічних працівників: 
Стаж роботи до 1 року 1-3 роки 3-5 років 5-10 

років 
10-20 
років 

більше 10 
років 

Загальний - 2 1 7 7 17 
На займаній посаді 2 4 2 5 14 7 

 
Проходження педагогічними працівникам курсів підвищення кваліфікації 
 Відповідно до перспективного плану проходження педагогічними працівниками 
курсів підвищення кваліфікації у 2013/2014 навчальному році при Комунальному вищому 
навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» підвищили свій фаховий 
рівень 10 педагогів: Білашко В.М., Щербак І.Б., Лиманська Ю.С., Шеховцова Я.С.,         
Скляр В.В., Старець Т.В., Жукова І.К., Осауленко О.Є., Петрашкевич Т.Р., Курило О.А. 
Проходження педагогічними працівниками атестації 

За звітний період пройшли чергову атестацію 8 педагогів: Старець Т.В., практичний 
психолог, Шеховцова Я.С., вихователь дошкільного підрозділу, Лиманська Ю.С., вихователь 
дошкільного підрозділу, Скляр В.В., вчитель фізичної культури, Скляр І.І., вчитель 
англійської мови, Осауленко О.Є., соціальний педагог, Шимкова О.В., вихователь та вчитель 
англійської мови, Лютко О.М., вчитель початкових класів, позачергову – 2 педагога - Орда 
І.Г., вчитель початкових класів, Курило О.А., вчитель української мови та літератури. 

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 
 З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Розгляд звернень громадян у закладі здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про звернення громадян». Особистий прийом громадян директором закладу здійснюється 
відповідно до затвердженого графіка. Ведення діловодства за зверненнями громадян 
забезпечується з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 
органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової 
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, а 
також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 № 858. 

Відповідно до плану роботи закладу на 2013/2014 навчальний рік питання щодо 
організації роботи зі зверненнями громадян розглядаються на засіданнях педагогічної ради 
та на нарадах при директорові. 

До закладу впродовж 2013/2014 навчального року надійшло 3 звернення, з них за видами: 
− заяв (клопотань) – 1 (33%); 
− скарга – 2 (67%).  Всі звернення вирішено позитивно.  

Актуальними залишаються питання отримання архівних довідок та роз’яснень (1 
звернення – 33%), організація навчально-виховного процесу у дошкільному підрозділі – 1 
(67%). 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 
Забезпеченість закладу медичними працівниками становить 100%. У закладі 

працюють: лікарі – 3 (стоматолог -1 , педіатр – 2), медичні сестри – 5, сестра медична з 
дієтичного харчування – 1, інструктори з лікувальної фізкультури – 2. 

Лікувально-оздоровча робота медичної частини була направлена на створення та 
забезпечення умов здобуття освіти, профільного лікування та реабілітації. 
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 У зв’язку з цим були розроблені відповідні режими роботи та розклад уроків з 
урахуванням вікових категорій та дозованого навантаження. 
 Медичні огляди дітей проводились 2 рази на рік: перший поглиблений – із залученням 
спеціалістів поліклінічного відділення Нововодолазької центральної районної лікарні, 
другий – лікарем-педіатром нашого закладу та дитячим гастроентерологом Харківської 
обласної дитячої клінічної лікарні.  
Система зміцнення здоров’я учнів (вихованців) 

На підставі Протоколів лікування дітей із захворюваннями органів травлення МОЗ 
України лікарями нашого закладу була розроблена система зміцнення здоров’я учнів 
(вихованців), яка включала наступні складові: 
- дієтичне харчування - стіл №5,  фітотерапія із використанням трав’яних зборів,  
медикаментозна терапія із використанням препаратів гастроентерологічного профілю, 
бальнеотерапія із використанням мінеральної води «Березівська», ароматерапія із 
використанням ефірних масел піхти, лаванди, чайного дерева, озокеритотерапія,  
фізіотерапевтичні процедури . 

Діти регулярно відвідують кабінет лікаря-стоматолога. Протягом навчального року 
лікарем-стоматологом проведено санацію ротової порожнини для 91 дитини із 113, що її 
потребували. 

Оздоровчо-профілактична робота в навчальному закладі проводилась за наступними 
пунктами: 

• проведення планової диспансеризації учнів (вихованців) 2 рази на рік на  підставі 
оглядів лікарями-спеціалістами; 

• проведення проби Руф’є двічі на рік  з метою визначення функціонального резерву 
серця та подальшого направлення дітей до лікаря-кардіолога; 

• розподіл учнів на групи здоров’я для занять на уроках фізичного виховання;  
• складання «Листів здоров’я» для вчителів та вихователів на кожного учня (вихованця) 

закладу; 
• проведення комплексу лікувально-оздоровчих заходів розроблених для кожного учня 

(вихованця) з метою підвищення ефективності лікування; 
• регулярний огляд дітей на педикульоз та коросту (щопонеділка);  
• щоденний амбулаторний прийом дітей лікарями-педіатрами та санація хронічних 

вогнищ інфекції лікарем-стоматологом; 
• проведення обстеження учнів (вихованців) та працівників закладу  на гельмінтози, 

ентеробіоз та лямбліоз; 
• контроль за вчасним проходженням учнями (вихованцями) туберкулінодіагностики;  
• контроль за виконанням учням (вихованцям) плану профілактичних щеплень;  
• щоденний контроль за якістю харчування; 
• профілактика грипу та ГРВІ. 

Пропаганда здорового способу життя  
Пропаганда здорового способу життя включає в себе наступні заходи: 
- проведення бесід та лекції для учнів на теми: «Шкідливий вплив алкоголю та 
тютюнопаління на організм людини», «Шкідливий вплив наркоманії», «Венеричні хвороби»,  
«СНІД» та ін.; випуск санітарних бюлетенів; відзначення Всесвітнього Дня боротьби зі 
СНІДом, в рамках якого проводились бесіди та семінари на тему «Молодь проти СНІДу», 
«Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»; затвердження спільного плану заходів з 
наркологічним кабінетом Нововодолазької ЦРЛ, для тісної співпраці з метою запобігання 
розповсюдження шкідливих звичок серед вихованців закладу, а також для проведення 
лікувальних та профілактичних заходів для дітей групи ризику; розробка пам'яток та 
розповсюдження їх серед учасників навчально-виховного процесу; виступи на 
загальношкільних батьківських зборах на санітарно-просвітницькі  теми.  
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Організація харчування дітей 
 У закладі організоване 5-разове харчування. Складається 4 меню-розкладки згідно з 
віковими категоріями (3-6 років, 6-10 років, 10-13 років, 13-17 років). Вартість харчування 
1дитини становить: для дітей шкільного віку – 33,12 грн., дошкільного віку – 38,68 грн. 

Фізіологічні норми споживання основних харчових продуктів протягом навчального  
року виконувались на 100%, за винятком борошна та кондитерських виробів, вага яких 
суттєво зменшується при запровадженні дієти №5. Меню та картотеки страв погоджуються з 
територіальною Держсанепідслужбою. 

На всі продукти харчування є документи, які підтверджують якість продукції. 
Графіки та маршрути постачання продуктів харчування до закладу  в наявності. Частота та 
обсяги завозу продуктів здійснюється залежно від терміну їх реалізації та кількості дітей. 
М’ясо, риба, сир твердий, фрукти завозяться раз на тиждень, молочні  продукти та хліб  - 
щодня. Постачальником  хліба  є  ЗАТ «ТД Дінас». Молочні продукти постачає ПАТ  
«Нововодолазький молокозавод». КП «Освіта» ХОР- постачальник ковбасних виробів, кави, 
кондитерських виробів. ФОП Кучеренко - постачальник риби, м’яса, печінки, птиці. ФОП 
Телятник Т.В. - постачальник яєць, сиру твердого. ФОП Телятник С.О. є постачальником 
круп, овочів, фруктів, борошна, цукру. 

На  всі продукти є документи, що  підтверджують якість продукції: ветеринарні 
довідки та  посвідчення про  якість сировини. На  харчоблоці не допускається прийняття або 
зберігання продуктів  з простроченим терміном реалізації та заборонених продуктів. 
Кадрове забезпечення харчоблоку 
Відповідно до штатного розпису роботу харчоблоку забезпечує 11,5 штатних одиниць, з них:  
шеф-кухар – 1, кухарі – 5, сестра медична з дієтичного харчування - 1, комірник – 0,5, 
підсобні робітники – 2,5,  прибиральники службових приміщень – 2. 
Наявність  і робочий стан технологічного та холодильного обладнання 

На харчоблоці суворо дотримується товарне сусідство продуктів. Холодильне 
обладнання є в достатній кількості: холодильні камери глибокої  заморозки для м’яса та 
риби, холодильна камера для молочних продуктів, холодильна камера низької  заморозки (- 8 
о С) для зберігання м’яса,  два холодильника для зберігання  проб. 
 Кухня оснащена в достатній кількості технологічним обладнанням: 3 кухонні плити, 1 
харчова шафа, тістомісильна машина, машина для протирання овочів, 2 електричні пательні, 
2 м’ясорубки, 1 овочерізка, 1 картоплечистка, 1 хліборізка, 1 посудомийна машина,  
технологічне обладнання знаходиться в робочому стані. Харчоблок  оснащений 
виробничими столами та стелажами і шафами. 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА НВК 
Функціонування дошкільного підрозділу НВК 
          Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі у 2013/2014 навчальному році 
здійснювався відповідно до плану роботи закладу на навчальний рік та робочого навчального 
плану. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту реалізується відповідно до 
навчальної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 
рекомендованої листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2012 
№1/11-11601, та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», 
затвердженої та впровадженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 
№1111. 
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Велику увагу педагогічні та медичні працівники дошкільного підрозділу   приділяють 
повноцінному фізичному розвитку дітей. З цією метою   використовуються різноманітні 
форми роботи з дітьми. З метою удосконалення   роботи з безпеки життєдіяльності 
вихованців зроблено добірку матеріалів  «Безпека життєдіяльності ( матеріали для занять, 
бесід, ігор)».  

Упродовж 2013/2014 навчального року проведено свята:  «Свято осені», «Новорічне 
свято», «Свято мам», «Тиждень безпеки дитини», «Випускний бал». У своїй роботі 
вихователі широко використовують інформаційно-комунікаційні технології. Наявність  
мультимедійної установки в музичній залі дошкільного підрозділу  дає змогу   вихователям 
провести  віртуальні заняття-подорожі для дітей, свята та розваги.    Організовуючи роботу у   
підгрупах та індивідуально, педагоги допомагають дітям набути елементарної комп’ютерної 
грамотності. Інформаційно-комунікаційні технології використовуються і в роботі з батьками  
вихованців.  

 Батьки мають змогу слідкувати  за перебігом навчально - виховного процесу в групі 
завдяки систематичному розміщенню фотозвітів проведення свят, розваг, екскурсій, 
режимних моментів, підбору цікавої та актуальної інформації у батьківському куточку, а 
також на веб-сайті закладу, де є окрема сторінка дошкільного підрозділу.  

Належний рівень підготовки дітей до школи дає свої результати: випускники 
дошкільної групи 2013 року засвоїли навчальну програму у 1-му класі шкільного підрозділу 
НВК на високому і достатньому рівні. 
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження 
інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес 
 Навчально-виховний процес для учнів (вихованців) закладу здійснювався відповідно 
до чинних нормативно-правових документів про освіту та робочого  навчального плану на 
2013/2014 навчальний рік, яким передбачено упровадження інноваційних  педагогічних 
технологій у навчальний процес під час вивчення факультативних курсів «Практична 
інформатика» та «Англійська мова» для учнів 10-11-х класів із використанням технологій 
дистанційного навчання; курсу за вибором «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» у 3-4-х 
класах. 
 Ефективному розв’язанню проблем диференціації сприяло забезпечення 
мультимедійним  обладнанням (комп’ютер, підключений до Інтернету, відеопроектор, екран, 
акустична  система, копіювально-розмножувальна техніка) 11-ти навчальних кабінетів та 
комп’ютеризація  шкільної бібліотеки. 
 Відповідно  до Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-
виховний  процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій «100 відсотків» на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 28.08.2010 № 1722-р всі педагогічні працівники досконало  володіють 
навичками роботи з комп’ютерною технікою та ефективно використовують інформаційно-
комунікаційні технології (далі-ІКТ) у навчально-виховному процесі.Упродовж навчального 
року кожен із них підготував по два відкритих  уроки чи виховних заходи з використанням 
ІКТ. 
 Навчально-виховний процес у 2013/2014 навчальному році забезпечував педагогічний 
колектив у складі 34 осіб, з них: вчителів - 18 , вихователів 1-11-х класів - 9, вихователів 
дошкільного підрозділу – 4, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор. 
 Викладацьку діяльність упродовж навчального року здійснювали вчителі-
предметники відповідно до фахової освіти. 
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Моральне та матеріальне  стимулювання  учнів і педагогічних  працівників, організація 
їх відпочинку та оздоровлення 
 У закладі не перший рік діє система морального та матеріального стимулювання учнів 
і педагогічних праціників за високі показники у праці та навчанні. 
 За результатами рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників визначається 
відсоток щорічної  грошової винагороди та грошової премії  педагогічних працівників. 

Згідно із Статутом учнівського самоврядування, кращі учні, ті, які проявили себе в 
суспільно-корисній праці, навчанні, спортивному житті школи, художній самодіяльності, 
упродовж навчального року нагороджуються грамотами закладу.     

За високі показники у навчанні та  поведінці учні отримують першочергові переваги 
при організації екскурсійної діяльності та відпочинку. Фото кращих учнів закладу 
розміщується на Дошці пошани щорічно у переддень святкування Дня народження школи 
(23 лютого). Упродовж навчального року  проходять конкурси «Найкращий клас» та «Учень 
року 2014». 
Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової  загальної 
середньої освіти (продовження навчання випускників 9-го класу  у  порівнянні за останні 
3 роки). 
 Відповідно  до Закону України «Про загальну середню освіту» Комунальний заклад 
«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс»» забезпечує належний рівень 
виконання  функціональних обов’язків загальної середньої освіти  учнів 9-го класу. Так за 
останні три навчальні роки відсоток учнів, що  продовжили навчання  у школі ІІІ ступеня 
становив: 2011/2012 -39% (5 із 13-ти учнів); 2012/2013 — 91 (10 із 11-ти учнів); 2013/2014 — 
91 % (10 із 11-ти учнів). 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи 
        У  2013/2014 навчальному році педагогічний колектив навчального закладу працював 
над науково-педагогічною темою:  «Створення виховного простору як ресурсу  розвитку  
життєво компетентної особистості  через  реалізацію   Основних орієнтирів  виховання».   
       Для реалізації роботи за пріоритетними напрямками  розроблено план виховної роботи 
закладу, плани роботи вихователів та класних керівників.  
       Упродовж 2013/2014 навчального року з кожного напрямку проведено певну роботу. 
Серед форм позаурочної навчально-виховної роботи застосовувалися: 

- інформаційно-масові  форми  проведення заходів: диспути, конференції, вікторини, 
засідання «круглого столу», усний журнал;  

-  діяльнісно-практичні групові: екскурсії, свята,  огляди-конкурси, олімпіади;  
-  діалогічні: бесіди, години  спілкування, відео лекторії; 
-   індивідуальні; 
- наочні: конкурси малюнків,  тематичні стенди. 

       Традиційними є проведення тематичних заходів, тижнів, декад. Вахта пам’яті  (вересень-
жовтень 2013 року),  заходи до Дня партизанської слави (вересень 2013 року), заходи до  Дня 
пам’яті жертв голодомору (листопад 2013 року), заходи щодо відзначення 69-ї річниці з Дня 
визволення України від німецько-фашистських загарбників (жовтень 2013 року); декада 
громадянського виховання (січень 2014 року); заходи до Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав та 25-річниці  виведення військ колишнього СРСР з 
Демократичної Республіки Афганістан (лютий 2014 року); Заходи  до 200-х річчя з дня 
народження Т.Г. Шевченка, Шевченківські дні «Співець волелюбного духу народу» 
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(березень 2014 року); Вахта пам’яті  до 69-ї річниці Перемоги (квітень-травень 2014 року), 
декада родинно-сімейного виховання (травень 2014 року).     
      З метою національно-патріотичного виховання, збереження духовної   спадщини 
українського народу в  навчальному закладі  проведено  традиційні народознавчі свята: 
«Покрова – покровителька українського козацтва»,      День Святого Миколая,  «Масляна. 
Зустріч весни».    

Однією із ефективних форм  позаурочної навчально-виховної роботи  є    туризм, 
краєзнавство та екскурсійна діяльність. Упродовж  2013/2014 навчального  року  проведено   
краєзнавчі екскурсії  до музеїв області та сусідніх регіонів. Організовано 2 збірні екскурсії по 
містах України. Учні відвідали    міста Полтаву та Донецьк. 
        З метою охоплення учнів (вихованців) різними формами виховної роботи,  творчого 
розвитку особистості, оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її 
індивідуальних можливостей і обдарувань  у навчальному  закладі створено мережу із 22 
різноманітних гуртків, а саме:  фізкультурного напрямку, науково-технічного, суспільно-
гуманітарного, трудового напрямку, художньо-естетичного напрямку.  Позашкільною 
освітою охоплено 100% учнів.    
              У вересні 2013 року організовано роботу дитячої організації «Всесвіт».  На загальних 
учнівських зборах  обрано учнівську раду та голову учнівського самоврядування. Упродовж 
навчального року учнівська рада організувала і провела: конкурси «Кращий клас», «Краща 
кімната», «Кращий зошит», «Кращий щоденник»;  спортивні змагання  з волейболу, 
настільного тенісу, шашок, шахів; свята «Міс школи», «День учнівського самоврядування»,  
«Принцеса Дюймовочка», «Новорічне свято», «День святого Валентина».  За ініціативи 
учнівської ради організовано благодійну ярмарку, під час якої зібрано кошти на придбання 
мультимедійної апаратури.  
 Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних  та 
протипожежних норм 
   Основний напрямок роботи  нашого закладу – безпека життєдіяльності вихованців,  
збереження та зміцнення здоров’я учнів.      
                 У вересні 2013 року  у кожному класі проведено вступний та первинний 
інструктажі по запобіганню дитячого травматизму.  Перед початком осінніх, зимових,  
весняних  та літніх  канікул  проведено цільові   інструктажі  з учнями  1-11-х класів.   
Поїздки та екскурсії здійснюються лише після проведення з вихованцями  інструктажів з 
питань безпеки життєдіяльності. 
         Щоп’ятниці  вихователі проводять з учнями бесіди по запобіганню дитячого 
травматизму.    
       Відповідно до плану роботи   в   закладі   проведено тематичні тижні: 

- тиждень   безпеки дорожнього руху «Знати, щоб жити» (вересень 2013 року), 
-  тиждень  безпеки життєдіяльності для вихованців дошкільного підрозділу (січень 

2014 року), 
-  тиждень безпеки життєдіяльності  «Збережемо життя і здоров'я  кожного!» (березень 

2014 року).   
     Виховні заходи, що проходили в рамках  тематичних тижнів,   були направлені на  
формування навичок безпечної поведінки учнів, збереження та зміцнення їх   здоров’я.   У 
рамках тижня безпеки життєдіяльності була проведена екскурсія для учнів 4-5-х класів до 
Нововодолазького районного відділу Головного управління державної служби надзвичайних 
ситуацій у Харківській області. 
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У закладі створено дружину юних пожежних та  загін інспекторів дорожнього руху.  
У березні 2014 року команда закладу виборола ІІІ місце в  районному  етапі фестивалю 
дружин юних пожежних. У травні 2014 року проведено День цивільного захисту та 
об’єктивного тренування. У рамках відзначення Всесвітнього Дня охорони праці проведений 
конкурс «Охорона праці очима дітей», кращі роботи наших учнів були направлені для участі 
у районному етапі конкурсу та зайняли призові місця.  
        З метою ознайомлення батьків та дітей з правилами безпечної поведінки в побуті і 
довкіллі на сайті навчального закладу створено окрему сторінку «Безпека життєдіяльності 
дітей».  

Моніторинг дитячого травматизму   показав,  що в закладі впродовж двох останніх 
навчальних років відсутні випадки травмування учнів (вихованців) під час навчально-
виховного процесу. Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним 
колективом  закладу, є дієвою, достатньо організованою.         

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) 
На виконання Законів України “Про освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про загальну 

середню освіту”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та інших нормативних документів, 
керуючись Конституцією України, Сімейним Кодексом України, адміністрація навчального 
закладу протягом 2013/2014 навчального року здійснювала заходи щодо захисту прав та 
законних інтересів дітей.   

Діяльність закладу щодо соціального захисту дітей була спрямована за напрямками: 
1- соціальний патронаж дітей пільгових категорій, 2- супровід під час оформлення виплат, 
документів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 - захист житлових 
та майнових прав дітей, 4 - організація літнього оздоровлення дітей пільгових категорій.  

Станом на 01.09.2013 року з закладі  приступили до навчання 6 дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 5 з яких перебували під опікою та 1 – виховувався у прийомній 
сім’ї. У порівнянні з минулими роками кількість дітей цієї пільгової категорії зменшилась. 
Але збільшилась кількість дітей інших категорій, серед них: діти з неповних сімей, діти-
інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС, діти, які потрапили в складні життєві обставини. 

Станом на 01.06.2014 року в банку даних дітей пільгових категорій зареєстровано 60 
дітей  різних пільгових категорій. 

Для всіх дітей пільгових категорій оформлені соціальні паспорти. Для дітей, 
позбавлених батьківського піклування, оформлені особові справи. 

У жовтні-листопаді 2013 року були проведені обстеження умов проживання дітей 
пільгових категорій, складені відповідні акти. За результатами обстеження встановлено, що 
всі діти проживають у задовільних умовах. У січні 2014 року проведені повторні обстеження 
умов проживання дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Впродовж навчального року 11 дітей із малозабезпечених сімей за рахунок держави 
були забезпечені одягом та взуттям.  

Серед шести дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 мають закріплене житло, 
в якому проживають спільно з опікунами. Лише один вихованець прийомної сім'ї на даний 
час не забезпечений житлом. З метою постановки його на квартирний облік, до Служби у 
справах дітей Нововодолазької РДА було направлено відповідне клопотання та вже 
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отримано відповідь про взяття дитини на квартирний облік по досягненню 16-річного віку, 
як передбачено чинним законодавством України. 

На особливому контролі адміністрації перебуває питання літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей. З метою організації літнього оздоровлення учнів, розроблений план 
заходів щодо підготовки до оздоровчої кампанії з урахуванням налагодженої співпраці з 
місцевими органами виконавчої влади, шефами та кураторами. Спільно з класними 
керівниками серед батьків учнів 1-11-х класів  проведене анкетування щодо визначення 
форм та методів оздоровлення, якими будуть охоплені діти протягом літнього періоду. На 
основі отриманих результатів сформовано банк даних учнів закладу, які будуть охоплені 
оздоровленням та відпочинком влітку 2014 року. Батькам надано роз'яснення щодо 
особливостей організації оздоровлення дітей пільгових категорій шляхом ознайомлення з 
відповідною пам'яткою. 

З метою реалізації заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей 
адміністрація навчального закладу впродовж навчального року співпрацювала із 
відповідними державними органами, службами, організаціями. Були розроблені та 
затверджені плани спільних заходів із службою у справах дітей Нововодолазької 
райдержадміністрації, Нововодолазьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, Нововодолазьким районним центром зайнятості, Службою кримінальної міліції у 
справах дітей Нововодолазького РВ УМВС України в Харківській області.  

Фахівцями соціально-психологічної  служби нашого навчального закладу впродовж 
навчального року надавалися консультації батькам та дітям, які потребували соціально-
педагогічної, психологічної підтримки.  З цією метою оформлено змінний стенд “Куточок 
правового захисту”, на якому розміщено відомості про органи та служби, які надають 
допомогу неповнолітнім, висвітлюється нова інформація  щодо соціального захисту дітей та 
сімей, які цього потребують. 

З метою дотримання правопорядку неповнолітніми  та профілактики правопорушень 
серед учнів школи  адміністрацією вжиті відповідні заходи:  
- розроблено план заходів на виконання  нормативних документів, які регулюють 

напрямки діяльності щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської 
молоді; 

- Розроблено план заходів  щодо проведення антинікотинової інфомаційно-просвітницької 
та профілактичної роботи серед учнів на 2013/2014 навчальний рік;  

- Ознайомлено педагогічних працівників з листом Міністерства освіти і науки України   від 
11.02.2014 № 1/9 – 102 "Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах" 
та видано наказ  від 03.03.2014 № 66 “Про посилення профілактичної роботи з учнями 1-
11-х класів”; 

- Організовано роботу Ради профілактики правопорушень;  
- Організовано проведення в закладі тематичних тижнів протидії торгівлі людьми та 

правового виховання. 
Впродовж навчального року у закладі відсутні учні, які перебувають на внутрішньому 

шкільному обліку та на обліку у Службі кримінальної міліції у справах дітей. 
 
 
 
Директор           С.Ю.Єрмаков 
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Комунальний заклад «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради 
фінансується з обласного бюджету, головним розпорядником  коштів  є Департамент науки і освіти Харківської обласної 
ради. 

Протягом 2013/2014  навчального року в закладі відсутня заборгованість по енергоносіям, виплаті заробітної плати, 
здійснюється своєчасна виплата відпускних та матеріальної  допомоги на оздоровлення.  

Впродовж  2013/2014 навчального року  було використано бюджетних коштів у сумі 7 718279 грн., а саме: 
 

№ з/п Статті витрат Сума, грн. 
1.  Заробітна плата 4371750 
2.  Медикаменти  30678 
3.  Продукти харчування 918600 
4.  Оплата послуг (крім комунальних) 570454 
5.  Видатки на відрядження  22736 
6.  Оплата водопостачання та водовідведення 452546 
7.  Оплата електроенергії 205849 
8.  Оплата природного газу 511821 
9.  Навчання та підвищення кваліфікації працівників 8763 
10.  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 624520 
11.  Вихідна грошова допомога випускникам та кишенькові витрати дітям-сиротам 413 
12.  Оплата екологічного податку 149 
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Звіт про благодійну допомогу, яка надійшла на адресу  закладу впродовж 2013/2014 навчального року 

 З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо 

залучення додаткових джерел фінансування. Заклад  приймає благодійну допомогу від батьків учнів у вигляді матеріальних 

цінностей, будівельних матеріалів, а також у вигляді послуг (виконання ремонтних робіт). Окрім батьків, значну допомогу 

закладу надали фізичні особи, навчальні заклади, благодійні фонди, органи державної влади та інші. 

 
 № з/п Надавач благодійної допомоги Опис наданої допомоги Загальна сума, грн.  

1.  КВНЗ «ХАНО» Інтелектуальні альбоми та книги 1747,00 
2.  Антонов Ю.О. Прінтер БФП 1976,00 
3.  Благодійний фонд “Громадянин” Матеріали для гурткової роботи 30953,71 

4.  
Фізичні особи Матеріали для гурткової роботи 

Художня література для дітей  
4050,80 

5,00 
5.  ПП Тульчинська О. Шапки в'язані  600,00 

6.  
Заступник голови Харківської 
облдержадміністрації Савін Є.Є 

М’ячі 750,00 

7.  Профспілковий комітет ХНУРЕ Квитки на виставу ХДАТ ім. Т.Г.Шевченка  575,00 

8.  
 
 

 

Батьківський комітет КЗ 
«Нововодолазький СНВК» 
 
 
 
 

Ноутбук 
Жалюзі горизонтальні 
Бензокоса 5К-3500В 
Паливо-мастильні матеріали 
Проектор Епсон ЕВ-Х18 
Канцелярські товари та іграшки 

3579,00 
900,00 
620,00 
8405,61 
4700,00 
999,65 
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Відеокарта 
Посуд 
Екран проекційний 
Проектор ЕВ 
Проектор Епсон 

270,00 
450,00 
1014,96 
2749,17 
3605,00 

9.  ТОВ Видавництво «Фоліо» Підручники 5035,00 
 РАЗОМ  72985,90 
 

 

 Директор           С.Ю.Єрмаков 

  

Буряківська Я.С. 
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