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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Назва: Комунальний заклад «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради. 

Юридична адреса: 

63202, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 79, тел./факс (05740)43384, 

електронна адреса:  pr.novvod@internatkh.org.ua 

Мова виховання та навчання: українська. 

Кількість класів, місць за проектом: 11 класів, 220 місць. 

Кількість учнів у навчальному закладі: 185 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 – 41, з них: дошкільної групи (діти 4-5-го років 

життя) – 21, дошкільної групи (діти 5-6 (7)-го років життя) – 20. 

 

Діяльність закладу здійснювалась відповідно до:  

 Конституції України  

 Закону України «Про загальну середню освіту» 

 Закону України «Про дошкільну освіту»  

 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» 

 Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої 

освіти 

 Базового компонента дошкільної освіти 

 Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-

інтернат 

 інших чинних нормативно-правових документів. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2015/2016 

Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», 

Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України, інших нормативно-

правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансову діяльність. 

Джерелами спеціального фонду закладу є: 

- надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна); 

- благодійні внески, гранти та дарунки. 

На постійному контролі знаходяться питання ведення бухгалтерського обліку, 

відображення в документах достовірної інформації про господарські операції та результати 

діяльності, яка необхідна для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансами 

і матеріальними ресурсами. 

У закладі забезпечується дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, своєчасна їх реєстрація 

та здійснення платежів. Усі бюджетні асигнування використовуються за призначенням.   
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Фінансові і матеріальні ресурси використовуються відповідно до затверджених 

нормативів і кошторису. 

Здійснюється постійний контроль за наявністю і рухом майна, своєчасним проведенням 

інвентаризації матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. 

Протягом 2015/2016 навчального року в закладі відсутня заборгованість по енергоносіям, 

виплаті заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним і медичним 

працівникам. 

У період 2015/2016 навчального року було використано бюджетних коштів на суму 

11345114 грн., а саме: 

Статті витрат Сума, грн. 

Заробітна плата 3 929 894 

Нарахування на заробітну плату 1 426 550 

Медикаменти  58 513 

Продукти харчування 2 250 416 

Оплата послуг (крім комунальних) 545 078 

Видатки на відрядження  24 000 

Оплата водопостачання та водовідведення 435 297 

Оплата електроенергії 267 207 

Оплата природного газу 1 385 441 

Навчання та підвищення кваліфікації працівників 5 861 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 016 557 

Оплата екологічного податку 300 

 

З метою покращення матеріально-технічної бази закладу впродовж 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 виконання ремонтних робіт. Окрім батьків, значну допомогу закладу надали 

фізичні особи,  благодійні фонди та інші організації. 

№ 

з/п 

Надавач благодійної допомоги: 

куратор закладу, шефи, СПДФО, 

установи, благодійні фонди, 

громадські організації 

Опис наданої допомоги Сума, грн.  

1.  Батьківський комітет  НСНВК Паливно-мастильні матеріали 

Фотоапарат «FUJIFILM FIN» 

Паливно –мастильні матеріали 

Бензин А-95, газ скраплений  

399,98 

934,79 

 

3704,24 

 Разом  5 039,01 

2.  Фізичні особи Художня література 

М'яч футбольний 

Матеріали для гурткової роботи 

Художня література 

800,00 

150,00 

19947,60 

788,00 

 Разом  21 685,60 

3.  Харківська обласна рада Книга 50,00 

 Разом  50,00 

4.  ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» Квитки на циркову виставу 2590,00 

 Разом  2 590,00 
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Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу 

В період підготовки навчального закладу до 2015/2016 навчального року було проведено 

поточний ремонт на загальну суму 259861,62 грн. Підрядною організацією ПВКП «Авангард-Н» 

виконано ремонт коридорів 2-го та 3-го поверхів гуртожитку старшого крила, стелі коридорів 

переходу з навчального корпусу до гуртожитку, закріплено підвісну стелю коридору 2-го 

поверху навчального корпусу та 2-х кабінетів початкової освіти. 

 Силами працівників закладу було здійснено обклеювання стін шпалерами та фарбування 

підлоги у коридорах навчального корпусу (2-го поверхах), пофарбовано сходи у будівлі 

гуртожитку. 

 За рахунок бюджету розвитку було придбано та встановлено у кабінеті фізики 

навчальний комп’ютерний комплекс вартістю 160000,00 грн., а для оновлення обладнання 

харчоблоку було придбано машину протирально-різальну «Торгмаш МПР-350 М-02»- 26000,00 

грн. і шафу холодильну «Рolair CM-110-S»- 22000,00 грн. 

 З метою якісної підготовки до опалювального сезону 2015-2016 років було проведено 

ряд технічних та організаційних заходів з підготовки та запуску газової котельні та газового 

обладнання. 

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними та 

медичними кадрами та доцільність їх розстановки 

Навчально-виховний та  оздоровчо-профілактичний процес  у закладі забезпечують 38 

педагогічних  працівників ( із них 18  вчителів, 11 вихователів шкільного підрозділу та 6 

вихователів дошкільного підрозділу, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-

організатор) та 12 медичних працівників (1 лікар-стоматолог, 2 лікарі-педіатри, 6 медичних 

сестер та 3 інструктори з лікувальної фізкультури). 

Із  38  педагогічних  працівників закладу 32 мають повну вищу освіту,  4 базову вищу  

освіту, 2 неповну вищу освіту. 

16 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – І категорію, 8 – ІІ категорію, 3 

спеціалістів, 4 - без категорії. Педагогічне звання «старший учитель» мають 4 педагогів, 

«старший вихователь» - 2, «учитель-методист» - 1. 

Розстановка педагогічних кадрів проведена відповідно до фаху та їх компетентності. 

Педагогічний колектив стабільний. Середній вік становить 43 роки. 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження 

інноваційних 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 

2015/2016 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 використання технологій 

дистанційного навчання. 

5.  Харківська обласна організація 

профспілки працівників освіти 

Новорічні подарунки (солодощі) 240,00 

 Разом  240,00 

6.  Видавництво «Ранок» Художня література 170,00 

 Разом  170,00 

 Всього:  29 774,61 
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 Ефективному розв’язанню проблем диференціації сприяло забезпечення 

мультимедійним обладнанням (комп’ютер, підключений до Інтернету, відео-проектор, екран, 

акустична система, копіювально-розмножувальна техніка) 12-ти навчальних кабінетів та 

комп’ютеризація шкільної бібліотеки. 

 З метою підвищення комп’ютерної компетентності кожного педагогічного працівника 

закладу працюють курси за програмою, яка складена відповідно до вимог щодо уміння 

користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями у навчально-виховному процесі та 

на основі завдань, розроблених Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська 

академія неперервної освіти» для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Програма 

реалізується шляхом проведення індивідуальних консультацій для педагогічних працівників 

закладу вчителем інформатики Буклей С.І. щочетверга. 

 Упродовж 2015/2016 навчального року пройшли чергову та позачергову атестацію 16 

педагогічних працівників. Кожен із них підготував відкритий урок та виховний захід із 

використанням ІКТ, які були проведені із оцінкою «високий науково-методичний рівень». Як 

результат - 6 педагогів підвищили свій кваліфікаційний рівень: Руденко О.Я., Білашко В.М., 

Звенигородська І.В., Клочко В.М., Фоменко С.О., Овчиннікова Т.М.; присвоєно педагогічні 

звання:  

- «старший учитель» - Калашник Л.Б., Черниш І.В.; Курило О.А.; 

-  «учитель-методист» - Жуковій І.К.; 

-  «старший вихователь» - Щербак І.Б., Петрашкевич Т.Р. 

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» наш заклад забезпечує 

належний рівень виконання функціональних обов’язків загальної середньої освіти учнів 9-го 

класу. За останні три навчальні роки відсоток учнів, що продовжили навчання у школі ІІІ 

ступеня, становив: 

 - 2013/2014 - 91 % (10 із 11-ти учнів); 

 - 2014/2015- 71 % (12 із 17-ти учнів); 

 - 2015/2016 - результати будуть відомі після завершення вступної компанії. 

Вжиті керівником НВК заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку 

Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі впродовж 2015/2016 навчального 

року забезпечували 6 педагогічних працівників: 4 вихователі, музичний керівник та практичний 

психолог. Оздоровчо-профілактичний процес здійснювали лікар-педіатр, лікар-стоматолог, 2 

інструктори з лікувальної фізкультури та медична сестра. 

Навчально-виховний процес здійснювався за єдиною методичною темою: «Впровадження 

компетентнісного підходу для забезпечення гармонійного розвитку особистості». Реалізація 

даної теми відбувалася за пріоритетними напрямками: 

- формування в дошкільників  основ здорового способу життя; 

- патріотичне виховання дітей; 

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 

Якість реалізації пріоритетних завдань вивчалася під час спостереження за освітньо-

виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок 

відповідно до графіку внутрішкільного контролю на 2015/2016 навчальний рік.  

Моніторингом обсягу знань, умінь і навичок дітей відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти за 2015/2016 навчальний рік встановлено підвищення компетенції дітей за 
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всіма освітніми лініями, крім двох: «Дитина у світі культури» та «Особистість дитини», за 

якими відбулось зниження компетенції дітей. 

Упродовж навчального року практичним психологом закладу проводилась робота за 

діагностичним, корекційним та розвивальним напрямками. Особливої уваги потребували діти з 

відхиленнями в поведінці, для них проводились заняття для корекції дитячих страхів, 

тривожності, агресивності та формування почуття довіри.  

З метою моніторингу ефективності проведених лікувально-профілактичних заходів лікарі-

педіатри проводили щомісячний огляд дітей з відповідними відмітками в карті обліку 

ефективності лікування, враховуючи абдомінальні та диспепсичні розлади, обстеження в 

обласному гастроентерологічному центрі.  

Співпраця вихователів з батьками здійснювалася у вигляді щоденних індивідуальних бесід, 

консультацій з питань організації калорійного збалансованого харчування, щодо профілактики 

захворювань, організації здорового способу життя. Щоп’ятниці проводилася роз’яснювальна 

робота щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності вихованців. Два рази на семестр 

проводилися батьківські збори. 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи 

Виховна робота в НВК будується відповідно до нормативно-правових та законодавчих 

документів, що регламентують здійснення виховного процесу та здійснюється з урахуванням 

пріоритетних напрямів роботи, вимог Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

 загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 16.06.2015  № 641. 

Робота проводиться за пріоритетними напрямками: формування фізично здорової та 

духовно багатої особистості; впровадження в  суспільну свідомість переваг здорового способу 

життя; виховання в учнів національної свідомості, поваги до героїчного історичного минулого 

народу; розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; розвиток і підтримка традицій 

ушанування сімейних цінностей; формування політичної та правової культури; формування в 

учнів екологічної культури; розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді, 

забезпечення умов їх самореалізації; удосконалення соціальної активності вихованців через 

учнівське самоврядування. 

Вихователі та класні керівники використовують у своїй роботі різноманітні форми 

проведення заходів: години спілкування, усні журнали, засідання «круглого столу», диспути, 

брифінги, рольові ігри, розгляд проблемних ситуацій, творчі конкурси тощо. Протягом 

2015/2016 навчального року на високому науково-методичному рівні проведено 

загальношкільні свята: «День знань», «Вітаємо працівників освіти», «День Святого Миколая», 

«День народження школи», «Зірка + зірка», свято патріотичної пісні «Перемого, свята 

Перемого!» (педагог-організатор Звенигородська І.В., керівник музичного гуртка Жукова І.К.), 

«Покрова – покровителька українського козацтва» (Петрашкевич Т.Р.), «Як на ярмарку у Новій 

Водолазі» (Щербак І.Б.), «Калина – символ України» (Білашко В.М.), «Андріївські вечорниці» 

(Руденко О.Я.)., «Великодні дзвони» (Федоренко Г.Г.)., реквієм до 30-ї річниці катастрофи у 

Чорнобилі «Вирвані з коренем» (Васільєва О.О.). 

З метою національно-патріотичного виховання учнів (вихованців), проведено заходи: 

декада громадянського виховання «Моя країна - Україна!»; презентація книжково-

документально-ілюстративної виставки «Україна в моєму серці. 25 років незалежності»; участь 

у фестивалі традиційної народної культури Слобожанщини «Кроковеє коло» та у 

Всеукраїнському заході «Фестиваль писанок - 2016». Вихователі та класні керівники провели 

http://osvita.ua/doc/files/news/245/24565/Orientir.rar
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для учнів урок Соборності «Єднання заради Незалежності»; відео-урок «Шлях до 

незалежності»; вікторину «Юні українознавці»; віртуальну подорож «Сім чудес України», 

«Моя Україна»; години спілкування: «У рідному краї серце співає», «Україна, соборна 

держава», «Моя маленька Батьківщина», «Україно, матінко моя!», «На Аскольдовій могилі 

поховали їх…», «Славетні українці».  

Учні 1-11-х класів взяли участь в акції «Напиши листа солдату», виготовили стінгазети на 

тему вітання з Новорічними та Різдвяними святами для Національної гвардії України. У ІІ 

семестрі 2015/2016 навчального року проведено зустріч учнів з учасниками АТО:  Карпюком 

Віталієм, випускником нашої школи, та Ліценком Олександром Сергійовичем.    

Продовжується робота по облаштуванню музейної кімнати «Українська світлиця». 

Проведено опис експонатів, підготовлено учнів-екскурсоводів.   

Розвиток творчих здібностей, індивідуальних можливостей і обдарувань учнів здійснюється 

через роботу мережі 13-ти гуртків (фізкультурно-спортивного напрямку – 3; науково-

технічного – 1; художньо-естетичного – 8; військово-патріотичного – 1). Позашкільною освітою 

охоплено 100% учнів (вихованців). 

Від загальної кількості учнів гуртки художньо-естетичного напряму відвідує 98% 

вихованців; науково-технічного – 9%, фізкультурно-спортивного – 23%, військово-

патріотичного  - 10%.    

Про успішність  позаурочної  та позашкільної діяльності  свідчать результати участі учнів 

(вихованців)  у  районних, обласних, Всеукраїнських  творчих конкурсах і фестивалях.   В 

2015/2016 навчальному році взяли участь в конкурсах 150 учнів  1-11-х класів,  виборовши 19 

призових місць.   

Однією із ефективних форм позаурочної навчально-виховної роботи є туризм, краєзнавство 

та екскурсійна діяльність. Упродовж ІІ семестру 2015/2016 навчального року проведено 

екскурсії по Нововодолазькому району та Харківській області, музеїв міста Харкова, 

дельфінарію, екопарку. 

На достатньому рівні організовано роботу учнівського самоврядування. За сприяння 

учнівської ради проведено: конкурс «Кращий клас», спортивні змагання з волейболу, тенісу, 

змагання «Мама, тато і я – спортивна сім’я».   

Досвід роботи педагогічного колективу щодо організації роботи учнівського 

самоврядування був узагальнений і представлений широкому загалу. В квітні 2016 на базі 

нашого НВК було проведено обласний науково-методичний семінар за темою «Удосконалення 

соціальної активності вихованців через учнівське самоврядування». У роботі семінару взяли 

участь представники Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

(Федунова О. В., головний спеціаліст сектору дошкільної та корекційної освіти управління 

освіти і науки) та заступники директорів з виховної роботи навчальних закладів інтернатного 

типу обласного підпорядкування. 

З метою визначення результативності виховної роботи проведено дослідження рівня 

вихованості учнів. За результатами моніторингу, у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року 

високий рівень вихованості становить 32%, що на 7% вище за показник на початок навчального 

року; достатній рівень становить 51%, що на 8% нижче за показник на початок навчального 

року; середній рівень становить 16%, що на 1% нижче за показник на початок навчального 

року; низький рівень становить 1 %, проти 1% на початок навчального року. 
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Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх 

відпочинку та оздоровлення 

Згідно зі 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, а фотокартки відмінників у навчанні 

розміщують на Дошці пошани. 

За результатами рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників, відповідно до 

наказу по закладу фото кращих вчителів, вихователів заносяться на Дошку пошани закладу у 

переддень щорічного святкування із нагоди дня народження закладу. Результати рейтингу 

впливають на визначення відсотка щорічної грошової винагороди та при преміюванні 

педагогічних працівників. 

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо 

попередження правопорушень з їх боку 

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, 

злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх здійснюється відповідно до нормативно-правових 

документів з цього питання, плану роботи закладу на 2015/2016 навчальний рік, планів 

спільних дій закладу з районним відділенням поліції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, служби у справах дітей Нововодолазької районної державної адміністрації щодо 

попередження правопорушень, безпритульності, бездоглядності, наркоманії, інших негативних 

явищ у дитячому середовищі. 

 Систему правової освіти та виховання у закладі складають взаємопов’язані процеси 

формування правових знань, правового виховання та профілактичної роботи. 

Формування правових знань і виховання здійснюється на уроках правознавства та основ 

здоров’я, в процесі виховної роботи в позаурочний час, індивідуальної роботи педагогів з 

учнями. У позаурочний час учні засвоюють правила поведінки в школі, знайомляться з 

правилами поведінки в сім'ї, громадських місцях, вивчають правові документи. З метою 

поглиблення правових знань учнів педагоги застосовують такі форми правового виховання, як 

засідання «круглого столу»,  диспути, конференції, усні журнали, години спілкування, дискусії, 

вікторини, індивідуальні співбесіди з учнями. Оформлено постійно діючу виставку літератури з 

правових питань,    

 У закладі працює рада з профілактики  правопорушень серед неповнолітніх. Питання 

роботи навчального закладу з профілактики дитячої бездоглядності та попередження 

злочинності серед неповнолітніх розглядалися на загальношкільних батьківських зборах, 

засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання 

вихователів та класних керівників.       

 На обліку в районному відділі поліції та в наркологічному кабінеті поліклінічного 

відділення Нововодолазької районної центральної лікарні  вихованці навчального закладу не 

перебувають. 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

Питання соціального та правового  захисту учнів (вихованців), що занесені до банку дітей 

пільгових категорій, є одним із  пріоритетних напрямків роботи  у закладі. 

Станом на 01.06.2016 банк даних дітей пільгових категорій нараховує 107 дітей  різних 

пільгових категорій. 

Діяльність закладу щодо соціального захисту дітей спрямована за наступними напрямками:  
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- соціальний патронаж дітей пільгових категорій,  

- супровід під час оформлення виплат,  

- оформлення документів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

- захист житлових та майнових прав дітей,  

- організація літнього оздоровлення дітей пільгових категорій. 

Ведеться систематична робота з особовими справами дітей щодо визначення статусу, 

поновлення банку даних про учнів закладу, підтримується постійний зв’язок з державними 

службами: службою у справах дітей Нововодолазької районної державної адміністрації,  

Нововодолазьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,. 

Нововодолазьким районним відділом поліції. 

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 2016 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. 

З метою засвоєння учнями (вихованцями) знань, вмінь, переконань, які необхідні кожній 

людині для збереження життя і здоров’я, проводиться комплекс виховних заходів.  Установлені 

єдині виховні години з єдиною тематикою з питань безпеки життєдіяльності учнів 1-11-х 

класів.       

Відповідно до плану роботи закладу на 2015/2016 навчальний рік, з метою формування у 

вихованців навичок безпечної поведінки, проведено тематичні тижні: безпеки дорожнього руху, 

місячник електробезпеки «Життя без еклектротравматизму», тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності, тиждень безпеки життєдіяльності.     

Виховні заходи, що проходили в рамках тематичних тижнів, були направлені на формування 

навичок безпечної поведінки учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я. 

Серед учнів 1-11х класів проведено конкурс «Краща саморобка «Енергія навколо нас». 

Кращі роботи направлено до акціонерної компанії «Харківобленерго» для участі в обласному 

етапі конкурсу. Традиційно в закладі проводиться Дня цивільного захисту та об’єктивного 

тренування.  Цього року день цивільного захисту проведено 20 травня 2016 року. Головним 

завданням заходу стали: удосконалення учнями та колективом працівників закладу теоретичних 

знань і практичних навичок під час дій в умовах екстремальних ситуацій; практична перевірка 

здатності учнів та колективу працівників закладу діяти за сигналами оповіщення цивільного 

захисту, користування засобами індивідуального захисту; навчання керівного та командно-

начальницького складу організації і проведення цивільного захисту в закладі. 

З метою ознайомлення батьків та дітей з правилами безпечної поведінки в побуті і довкіллі, 

на сайті навчального закладу створено окрему сторінку «Безпека життєдіяльності дітей».  

Разом з тим у 2015/2016 навчальному році зафіксовано 3 випадки дитячого травматизму.     

Дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 Робота з питань дотримання вимог охорони дитинства, безпеки життєдіяльності, 

санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та станом травматизму в закладі у 2015/2016 

навчальному році серед учасників навчально-виховного процесу здійснювалася відповідно до 

вимог чинного законодавства. 
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 Для забезпечення належних умов з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки та електробезпеки у закладі діє 246 інструкцій. 

У структурних підрозділах класні керівники та вихователі ведуть журнали реєстрації 

всіх видів інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Відпрацьована та 

затверджена програма проведення вступного і первинного інструктажу для учнів і працівників 

закладу. Всі види інструктажів і навчань з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки проводяться вчасно. 

 Також проводиться перевірка знань з охорони праці у вигляді іспитів 1 раз на 3 роки, а 

на роботах з підвищеною небезпекою -1 раз на рік. Відповідно до цих іспитів складаються 

протоколи перевірки знань працівників. 

  На початок навчального року всі працівники, зайняті на роботах з підвищеною 

небезпекою, згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом 

Держпрому України від 26.01.2005 року № 15, проходять спеціальне навчання з охорони праці в 

спеціалізованих навчальних закладах. 

 У коридорах школи, гуртожитку, та харчоблоку наявні «Плани дій працівників і учнів 

закладу на випадок пожежі» і « Схеми евакуації учнів і працівників на випадок пожежі». У 

кожній кімнаті гуртожитку на видному місці знаходяться інструкції з безпеки життєдіяльності. 

У коридорах закладу і спального корпусу оформлено куточки з безпеки життєдіяльності, 

пожежної радіаційної безпеки, а біля кабінету ЛФК розміщено стенди з правил надання першої 

долікарської допомоги потерпілим під час нещасних випадків. 

 Відповідно до «Типових норм безкоштовної видачі працівникам закладу спецодягу, 

спецвзуття і інших засобів захисту», з метою покращення умов праці затверджено перелік 

необхідних засобів захисту, норми яких виконуються на 100% . 

 За результатами проведеної у 2013 році атестації робочих місць за умовами праці 

працівники, зайняті на робочих місцях зі шкідливими умовами, отримують пільги у вигляді 

додаткових днів до відпустки і відповідних доплат. 

 Проводиться щорічне випробування засобів захисту працівників від електричного 

струму (діелектричні рукавиці, килимки) та інструменти з діелектричними ручками . 

 28 квітня 2016 року в закладі було проведено Всесвітній День охорони праці під гаслом 

«Стрес на робочому місці: колективний виклик». У рамках Всесвітнього Дня охорони праці в 

закладі проводився конкурс «Охорона праці очима дітей». Найкращі роботи були передані до 

управління праці та соціального захисту населення для подальшої участі в конкурсі серед 

районних шкіл. Також приймали участь в обласному конкурсі «Оберігаємо життя!». Результати 

конкурсу поки що невідомі. 

     20 травня 2016 року під час проведення Дня цивільного захисту були відпрацьовані дії 

працівників і учнів по евакуації з приміщення закладу під час надзвичайної ситуації. 

 У 2015/2016 навчальному році було зареєстровано 3 випадки травмування учнів Випадки 

виробничого травматизму серед працівників закладу за звітний період відсутні, але 

зареєстровано 2 нещасні випадки невиробничого характеру. З цими працівниками було 

проведено роз’яснювальні бесіди для запобігання невиробничому травматизму. 

 Звіти про роботу з охорони праці своєчасно надаються до Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації та Нововодолазької служби соціального захисту 

населення. 
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Збереження та забезпечення здоров’я учнів, забезпечення організації харчування та 

медичного обслуговування учнів, дотримання вимог охорони дитинства 

Санаторний навчально-виховний комплекс — це  заклад, у якому  паралельно 

забезпечуються умови щодо здійснення навчально-виховного та оздоровчо-профілактичного 

процесів. 

Оздоровчо-профілактична робота у закладі здійснюється за трьома напрямками: 

- лікувально-профілактичним; 

- санітарно-епідеміологічним; 

- санітарно-просвітницьким. 

Лікувально-профілактичні заходи проводяться відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 29.01.2013 « 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів 

медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення», рекомендацій обласних 

дитячих гастроентерологів та спрямовані на профілактику виникнення у дітей рецидивів 

захворювань шлунку та гепато-біліарної системи і включають в себе: 

- проведення  курсу медикаментозного лікування ; 

- проведення курсу фітотерапії із використання відварів лікарських трав;  

- проведення  курсу бальнеотерапії; 

- проведення курсу дієтичного харчування (у осінній  та зимово-весняний періоди); 

- проведення фізіотерапевтичних процедур, озокеритотерапії та ароматерапії; 

- здійснення щоденного амбулаторного прийому лікарями та медсестрами;        

- стоматологічна допомога; 

- робота з дітьми-інвалідами; 

- заняття лікувальною фізкультурою. 

 Лікарями та медичними сестрами закладу ведеться щоденний амбулаторний прийом - 

1308 амбулаторних звернень. Надається кваліфікована медична допомога та при необхідності 

перша медична допомога. 

Стоматологічна допомога надається лікарем-стоматологом у повному обсязі з 

використанням знеболюючих засобів та сучасних стоматологічних матеріалів. Проводиться 

профілактична робота, навчання дітей правилам гігієни, герметизація фісур зубів. 

Інструктори з лікувальної фізкультури  робили дітям проби Руф'є у вересні 2015, січні та 

травні 2016 року з метою визначення показників  функціонального резерву серця. Діти з 

низьким показником індексу Руф'є були направлені на консультацію до лікаря-кардіолога. 

Завдяки проведеному курсу реабілітації відмічається покращення показників функціонального 

резерву серця серед учнів закладу. 

Велика увага приділяється роботі з дітьми-інвалідами, яких у закладі 5: 4 – у школі, 1 – у 

дошкільній групі. Серед комплексу заходів щодо роботи з ними можна виділити: суворий 

контроль за виконанням індивідуальної програми дитини-інваліда, проведення індивідуальних 

занять з ЛФК, а також впровадження постійного дієтичного харчування. 

Комплекс санітарно-епідеміологічних заходів спрямований на підтримання санітарно-

гігієнічного стану закладу на належному рівні. Він включає в себе: 

- огляд учнів та вихованців щопонеділка на педикульоз  та коросту; 

- щоденний ранковий огляд вихованців дошкільного підрозділу; 

- контроль за дотриманням графіків повітряно-теплового режиму та графіків генеральних 

прибирань приміщень закладу; 
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- щоденний контроль за станом здоров’я працівників харчоблоку та працівників 

дошкільного підрозділу; 

- контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів та санітарних мінімумів 

працівниками закладу; 

- контроль за санітарно-гігієнічним станом закладу; 

- щоденний контроль за якістю харчування. 

Харчування дітей у закладі організовується відповідно до інструкцій Міністерства охорони 

здоров’я України та норм харчування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування в навчальних та оздоровчих закладах». 

Здійснюється подекадний контроль виконання норм харчування. Норми харчування 

виконуються практично за всіма показниками на 100% за  винятком борошна (95%), 

кондитерських виробів (98%), що пов’язано із проведенням курсів дієтичного харчування. 

Щоденно проводиться С-вітамінізація третьої страви.  

Санітарно-просвітницька робота проводиться з батьками, дітьми та персоналом закладу 

шляхом проведення бесід, інструктажів, розповсюдження пам’яток, презентації санітарних 

бюлетнів, виступів лікарів на загальношкільних батьківських зборах. 

До проведення бесід залучається не лише медичний персонал, а й лікарі-спеціалісти КЗОЗ 

«Нововодолазька Центральна районна лікарня. 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління 

його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями 

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, залучення батьків до 

співпраці зі школою, покращення роботи класних керівників з батьками та адміністрацією 

закладу в 2015/2016 навчальному році працювала Рада закладу, до складу якої ввійшли 

представники від батьків, учнів та педагогічних працівників НВК. Рада закладу протягом року 

забезпечувала батьківську громадськість  необхідною інформацією з питань навчання та 

виховання школярів, брала участь в позакласних заходах, у проведенні родинних  і 

фольклорних свят, у конкурсах і змаганнях, у пошуковій роботі по збиранню матеріалів про 

побут, історію і традиції рідного краю. 

Завдяки ефективній роботі батьківського комітету закладу на чолі з головою – Головешком 

Олександром Григоровичем, позитивно було вирішено ряд питань щодо покращення 

матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення показників 

успішності учнів та відвідування дітьми закладу, організації загальношкільних заходів тощо. 

Рада закладу разом з батьківським комітетом надала допомогу у створені матеріально-

технічної бази закладу і класних кімнат, у вирішенні поточних питань, а саме:  

- виділено кошти на лікування учню 10 класу; 

- зібрано кошти на придбання сценічних костюм; 

- виділено кошти на придбання підручників для учнів 7-го класу. 

Разом з членами Ради закладу батьківські комітети класів брали активну участь у 

здійсненні контролю за відвідуванням учнями занять. Усі батьки нашого закладу мали 

можливість побачити життя своїх дітей у школі, зрозуміти на що ті здатні, розкрити нові 

риси характеру. 

Особливу увагу було спрямовано на організацію харчування та створення громадської 

комісії для контролю за якістю харчування в якому брали участь члени Ради закладу, учнівської 

ради та члени батьківського комітету. 

Суспільний рейтинг закладу забезпечується єдністю діяльності всіх учасників навчально-

виховного та оздоровчо-профілактичного процесів: педагогів, медиків, учнів та батьків. 
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Збільшення кількості учнів у закладі за останні 3 роки свідчить про те, що суспільний рейтинг 

зростає. У закладі навчаються та оздоровлюються учні із Нововодолазького, Зміївського та 

Харківського районів Харківської області, та міста Харкова. 

Колектив співпрацює із шефами - Харківським національним університетом 

радіоелектроніки та кураторами - Департаментом інноваційного розвитку промисловості і 

транспортної інфраструктури  Харківської обласної державної адміністрації, спонсорами - 

компанією «AHMAD TEA London». 

Діяльність закладу широко висвітлюється на сайті та в засобах масової інформації, зокрема: 

у районній газеті «Вісті Водолажчини», на районному радіо. 

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 2015/2016 навчальний рік питання щодо організації 

роботи зі зверненнями громадян розглядаються на засіданнях педагогічної ради та на нарадах 

при директорові. 

До закладу впродовж 2015/2016 навчального року звернень та скарг не надходило. 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


