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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

 

Назва: Комунальний заклад «Нововодолазька санаторна школа» Харківської обласної ради(далі 

НСШ). 

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 станом на 05.09.2019: 199 учнів. 

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний робочий тиждень. 

Дошкільні групи:  2 групи компенсуючого типу (санаторні – для дітей із захворюваннями 

органів травлення). Норма наповнюваності дошкільної групи - 20 дітей. 

Усього вихованців дошкільного підрозділу – 42, з них: дошкільної групи (діти 4-5-го років 

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

Діяльність закладу здійснювалась відповідно до:  

 Конституції України; 

 законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«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 санаторну школу; 

 інших чинних нормативно-правових документів про освіту. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2019/2020 навчальний рік 

 

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 
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необхідна для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансами і матеріальними 

ресурсами. 

У закладі забезпечується дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

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

здійснення платежів. Усі бюджетні асигнування використовуються за призначенням.   

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 2019/2020 навчального року в закладі відсутня заборгованість з енергоносіїв, 

виплаті заробітної плати, здійснена своєчасна виплата відпускних та матеріальної  допомоги на 

оздоровлення.  

Упродовж  2019/2020 навчального року  було використано бюджетних коштів у сумі 

20 044 993 грн., а саме: 

 

Статті витрат Сума, грн.. 

Заробітна плата 11 881 052  грн. 

Нарахування на заробітну плату 2 529 580 грн. 

Медикаменти 91 398 грн. 

Продукти харчування 2 198 459 грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) 338 970 грн. 

Видатки на відрядження 28 720 грн. 

Оплата водопостачання та водовідведення 429 919 грн. 

Оплата електроенергії 337 236 грн. 

Оплата природного газу 980 120 грн. 

Навчання та підвищення кваліфікації працівників 31 700 грн. 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 599 211 грн. 

Оплата  послуг з вивезення сміття 7 716  грн. 

Обладнання і предмети довгострокового користування 590 912 грн. 

 

 

 

З метою покращення матеріально-технічної бази закладу впродовж навчального року 

проводилася цілеспрямована робота щодо залучення додаткових джерел фінансування. Заклад  
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приймає благодійну допомогу від батьків учнів у вигляді матеріальних цінностей, паливно-

мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, а також виконання ремонтних робіт. Окрім батьків  

допомогу закладу надали фізичні особи та інші організації: 

 

 

Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази НСШ  

 

        У період підготовки закладу до 2019/2020 навчального року виконано поточний ремонт 

підрядною організацією ПОГ «ОРЕМБУДСЕРВІС» на загальну суму 295 385  грн. Цією підрядною 

організацією виконано поточний ремонт кімнати гігієни  3-го поверху старшого крила гуртожитку 

та поточний ремонт водопроводу  холодного водопостачання з обладнанням протипожежних кран-

комплектів відповідно до  вимог правил протипожежної безпеки. 

    Силами працівників закладу було здійснено обклеювання стін шпалерами та фарбування 

підлоги у коридорах учбового корпусу (2-ий поверх), а також пофарбовано сходи у будівлі 

гуртожитку. Для покращення матеріально-технічної бази початкової школи було придбано 40  

столів та 40 стільців на загальну суму 117 520 грн., 4 осередок художньої творчості  на суму 23 984 

грн, 80 лотків для навчальних приладів 80 шт,  на суму 24 000 грн, столи кутові 3 шт., на суму 17 

976 грн, шафи для навчання відкриті 9 шт, на суму 31 950 грн., 2 комплекти меблів (пуфіки 

учнівські кольорові) на суму 15 912 грн. Для оснащення кабінету української мови та літератури 

(ІІ поверх) було придбано комплект навчального обладнання на суму 339 000 грн, комплект 

шкільних меблів на суму 36 668 грн  та комплект стільців на суму  24 332 грн. Для кабінету 

інформатики придбано 12  крісел мобільних на суму 29 916 грн. Придбано наочні матеріали для 

навчання в кабінетах хімії та фізики на суму   11 344 грн. 

№ 

з/п 
Надавач благодійної допомоги Опис наданої допомоги 

Загальна 

сума, грн. 

1 Батьківський комітет  НСШ Паливно-мастильні матеріали 

 
7848,81 

2 Фізична особа Онищенко В.В. Книги для бібліотеки 280,00 

 Фізична особа Кернес Г.А. Книги для бібліотеки 90,00 

 Фізична особа Логвиненко Е. Книги для бібліотеки 330,00 

3 Фізична особа Єрмаков С.Ю. Лавка для пресу 500,00 

4 Департамент науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації 
Ігровий набір Six Bricks 325,50 

 Всього:  9374,31 
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У  серпні 2019 року було встановлено спортивний майданчик з 14-ма тренажерами  на суму 197 

858 грн. За рахунок бюджету розвитку для оновлення обладнання харчоблоку було придбано 

шафу холодильну на суму 18 000 грн, а також столи виробничі 5 шт, на суму 28 541 грн та шафу 

пекарську на суму 42 700 грн. 

 З метою якісної підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років було проведено ряд 

технічних та організацій заходів по підготовці та запуску газової котельні та газового обладнання. 

        

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними і 

медичними кадрами та доцільність їх розстановки 

   

Заклад на 100 % забезпечений висококваліфікованими педагогічними кадрами. Освітній процес у 

2019/2020 навчальному році забезпечували 38 педагогічний працівник. Із них: 

- спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії -22 (57,9%); 

- спеціалісти І кваліфікаційної категорії- 10 (26,3%); 

- спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії - ; 

- спеціалісти - 2 (5,3%); 

- бакалавр - 2 (5,3%); 

- молодий спеціаліст -2 (5,3%); 

- вчитель методист- 1 (2,6%); 

-старший вихователь - 2 (5,3%) 

- старший вчитель -  5(13,1%) 

 Упродовж  2019/2020 навчального року проходили чергову атестацію 4 педагогічних 

працівники, у ході якої підвищили свій кваліфікаційний рівень 2: 

педагоги - Петрашкевич Т.Р. як вчитель української мови та Коротецька С.А. як вчитель фізичної 

культури. 

 За результатами позачергової атестації, яку проходили 4 педагогічні працівники, всі 

підвищили свій кваліфікаційний рівень: Лютко О.М., вчитель  початкових класів,  Семенюра Л.П., 

вчитель історії, Клочко В.М, вихователь 4-го класу та Белебеха А.М., вихователь групи 

дошкільного виховання. 

 Відповідно до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації у 2019/2020 

навчальному році курси пройшли: Губа Т.А. - за напрямком «Математика; Буклей С.І. - за 

напрямком «Інформатика»; Водолажченко Т.В. - за напрямком «Фізика»; Звенигородська І.В. - за 

напрямком «Педагоги-організатори»; Петрашкевич Т.Р. - за напрямами «Українська мова та 

література» та «Зарубіжна література та російська мова»; Клочко В.М.- за напрямом «Вихователі 

санаторних шкіл та закладів спеціальної освіти. 
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Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження 

інноваційних технологій у навчальний процес 

 

          У 2019/2020 навчальному році працювала мережа курсів дистанційного навчання: з  

математики, української мови та літератури - для учнів 10-11-х класів; з інформатики -для учнів 6-

7-х; з  іноземної мови (англійської)- для учнів 5-6-х класів. 

 

Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної 

середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання 

випускників 9-го класу у порівнянні за останні 3 роки):  

 

     Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» НСШ 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 III ступеня, 

становив:  

- 2017/2018: із 20 - 12, що становить  60 %; 

- 2018/2019:  із 19-11, що становить 57,9%; 

-2019/2020:  із 20 планується 15, що становить 75%. 

Організація освітнього процесу у дошкільних групах НСШ 

Дошкільний підрозділ працював за п’ятиденним робочим тижнем. Тривалість занять у 

різновіковій групі для дітей 4-5-го років життя становила 20-25 хвилин, для дітей 5-6-го (7-го) 

років життя – 25-30 хвилин.  

 Освітній процес у 2019/2020 навчальному році забезпечували 5 педагогічних працівників: 4 

вихователі та  музичний керівник, а також навчально-допоміжний персонал – 3 помічники 

вихователів. Оздоровчо-профілактичний процес здійснювали лікар-педіатр, лікар-стоматолог, 

медична сестра. 

   У 2019/2020 навчальному році освітній процес у дошкільному підрозділі здійснювався за 

єдиною методичною темою: «Впровадження компетентнісного підходу для забезпечення 

гармонійного розвитку особистості». Реалізація даної теми відбувалася за пріоритетними 

напрямками: 

- ігрова діяльність з використанням LEGO–конструювання як провідний вид діяльності 

дошкільників; 

- удосконалення сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку; 

- формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку як складової розвитку 

особистості;      
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- формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників та навичок безпечної 

поведінки   

 За результатами контрольно-діагностичних зрізів обсягу знань, умінь і навичок дітей 

відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, встановлено наступні показники розвитку 

дітей на кінець 2019/2020 навчального року: освітня лінія «Особистість дитини» - 10 балів; освітня 

лінія «Дитина в соціумі» - 10 балів; освітня лінія «Дитина в природньому довкіллі» - 9,9 балів; 

освітня лінія «Дитина у світі культури» - 9 балів; освітня лінія «Гра дитини» - 9,6 балів; освітня 

лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 9,2 балів; освітня лінія «Мовлення дитини» - 

9,1 балів.   

Порівнюючи результати освітнього процесу в дошкільних групах від 30.09.2019 з 

результатами на кінець навчального року, встановлено підвищення компетентності дітей за 

освітніми   лініями: 

- «Особистість дитини» - на 1 бал; 

-  «Дитина в соціумі» - на 1,2 бали; 

- «Дитина у природному довкіллі» - на 1,1 бали; 

- «Дитина у світі культури» - на  0,8 балів; 

- «Гра дитини» - на 0,6 бали. 

-  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - на 0,7 бали; 

- «Мовлення дитини» - на 0,1 бали. 

 При визначенні шкільної зрілості із 17 вихованців, що підуть до 1-го класу,  у 13 встановлено 

достатній інтелектуальний розвиток,  у  4 – високий.  

У 2019/2020 навчальному році заклад продовжив роботу у Міжнародному благодійному  

проекті "Сприяння освіті" від LEGO Foundation.  Педагогічний колектив  вдало інтегрував LEGO в 

освітній процес.   Вихователі   майстерно поєднують навчання LEGO конструювання із всебічним 

розвитком дітей щодо стимулювання бажання дитини досліджувати навколишній світ.   

Педагогами і вихованцями  дошкільного підрозділу  було створено  проєкти: «Тренажери 

власноруч» (використання конструктора типу DUPLO у фізкультурно-оздоровчій роботі),  

виставка дитячих робіт, створених за допомогою конструктора LEGO (Лиманська Ю.С.), 

фотовиставка родинних фото «Граємо разом» (Белебеха А.М.), виготовлення LEGO-конструкцій 

«Дари осені» (Черевань Н.О.), «Безпечне місто» (до тижня безпеки дорожнього руху)  та ін.  

Проведено майстер-класи для педагогів на тему: «Розвиток логічного мислення у дітей 

засобами LEGO» (Шеховцова Я.С.),  «Розвиток мовлення у дітей засобами LEGO-конструювання 

(Лиманська Ю.С.), «Розвиток сенсорних еталонів у дошкільників за допомогою конструктора 

LEGO» (Белебеха А.М.), «Гра – джерело розвитку дошкільника» (Черевань Н.О.),  ділову гру 

«LEGO-технологія- чарівні цеглинки успіху (розвивальні ігри та вправи)» (Шеховцова Я.С.).                  

На   високому рівні проведено комплексне заняття з використанням елементів аплікації та 
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конструктора LEGO  на тему: «Мешканці океану» (Лиманська Ю.С.), заняття з пізнавального 

розвитку з використанням елементів LEGO - конструювання на тему: «Про півника» (Черевань 

Н.О.), комплексне заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого  спілкування  (з 

використанням конструктора LEGO) на тему: «До нас казка в гості завітала» (Шеховцова Я.С.), 

заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку (з використанням  конструктора LEGO) на 

тему: «Усім на світі потрібен дім» (Белебеха А.М.)  У рамках проєктної ініціативи "Play bridge" 

педагоги та вихованці дошкільного підрозділу разом з учнями та педагогами шкільного підрозділу 

підготувати виставу «Білосніжка та семеро гномів» (Свид О.І.,Шеховцова Я.С., Атанасова Т.Г., 

Буклей С.І.)  

У березні-квітні 2020 року заклад   взяв участь у  дитячій архітектурній  виставці-конкурсі 

«Успіх» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020.   Тема 

нашого  проєкту:  «Де мир – там успіх!». Лейтмотивом є думка: «Будь-який успіх у будь-якій 

сфері  неможливий без миру в країні, миру між людьми,  миру в душі».  

Робота над  реалізацією архітектурного проєкту була ускладнена карантином. Всі частини 

майбутнього мирного міста виготовлялися дистанційно  у родинах вихованців нашого закладу.  

Кожен відповідав за якісне виконання своєї частини роботи. Творча група педагогів і батьків 

з’єднала розрізнені сегменти в довершену композицію. Наш проєкт отримав визнання поважного 

жюрі і нагороджений дипломом Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення «Play Fest 

2020» як переможець в номінації "Успіх, що змінює світ". 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи  

 

                 Виховна  робота в   закладі будується  відповідно до  нормативно-правових  та 

законодавчих  документів,  що регламентують  здійснення виховного процесу.   

 Вихователі та класні керівники практикують  різноманітні  форми  роботи.  Упродовж  

2019/2020 навчального року на високому   рівні проведено традиційні  загальношкільні свята: 

«День знань»,   «Зірки освіти»,  «День Святого Миколая», «День народження школи» (педагог-

організатор Звенигородська І.В., керівник музичного гуртка Жукова І.К.),  гра-подорож «Твій друг 

– дорожній рух» (Клочко В.М.),  свято книги  «Книга вчить, як на світі жить» (Мерчанська Л.В.), 

свято  «У пошуках чарівної палички» (Щербак І.Б.),  вистава «Білосніжка та семеро гномів»   

(Свид О.І.), свято «Бал у королівстві ввічливості» (Кассич Л.А.), акція  «Ми не зганьбили славу 

наших предків» (Петрашкевич Т.Р.) З метою національно-патріотичного виховання проведено 

тематичні заходи: Вахта пам’яті «Через роки, через віки», декада національно-патріотичного 

виховання «З Україною в серці», тиждень української писемності та мови «Наша мова солов'їна», 

тиждень історії «Без минулого немає майбутнього».Вихователями та класними керівниками 

проведено   години спілкування до Дня захисника України, Міжнародного Дня громадян похилого 
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віку, 76-ї річниці визволення України від нацистських загарбників, Дня пам’яті жертв голодоморів; 

конкурси  малюнків  «Моя  земля, моя Харківщина, моя Україна!», «Є у нас одна країна, то 

прекрасна Україна!»; військово-патріотичну гру «Сокіл-Джура»; квест-гру «Золото Отамана».    

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

екскурсійна діяльність. Ця робота ведеться на високому рівні.  Упродовж  2019/2020 навчального  

року проведено 35 екскурсій. За напрямками це:  краєзнавчі, екологічні, профорієнтаційні, 

екскурсії щодо організації змістовного дозвілля та естетичного виховання учнів.  У вересні   2019 

року проведено збірну краєзнавчу екскурсію до міста Батурин, Чернігівської області (резиденція 

гетьмана Розумовського).  Організувала поїздку вихователь 9-го класу Петрашкевич Т.Р.   

Розвиток  творчих здібностей, індивідуальних можливостей і обдарувань учнів здійснюється 

через роботу гуртків та участь у районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах 

та фестивалях. Учні 1-го класу Гуріна Даша і Тиндик Нікіта стали призерами конкурсу Олексанра 

Зімби «Майстерня казок» та проєкту «Розумна абетка кожній дитині».Учні 3-го класу в складі 

ансамблю танцю «Пролісок» Нововодолазького БДЮТ Нововодолазької селищної ради отримали 

гран-прі конкурсу талантів «Лотос надії». Учениця 3-го класу  Синиця Катерина  виборола І місце 

в обласному конкурсі колажів «Діти про енергетику-2019».   За результатами  конкурсу була 

нагороджена грамотою та цінним подарунком. Учні 4-го класу приймали активну участь  в 

олімпіадах з предметів початкової школи та Республіканському конкурсі дитячої творчості «І 

сталося диво…».  Є здобутки і в учнів 6-го класу:  Осауленко Поліна отримала грамоту Лауреата ІІ 

ступеню фестивалю-конкурсу «Юний музикант 2020»;  Бондаренко Таїсія отримала грамоту за 

участь у відкритому міжрайонному фестивалі військово-патріотичної пісні «На крилах пам'яті» у 

номінації «Надія фестивалю» ; Лиманська Злата виборола І місце у районному конкурсі 

«Майбутнє громади очима дітей» та  ІІІ місце у виставці-конкурсі дитячих малюнків «Мій біль – 

Афганістан». Грамоту гравця ФК «Юність» за значний внесок у розвиток спорту, а також за ІІІ 

місце з міні-футболу отримав учень 6-го класу Рогач Єгор. Учні 7-го класу за 2019/2020 рік брали 

участь у різних предметних міжнародних проектах, олімпіадах: Міжнародному конкурсі з 

інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2019»; Всеукраїнській українознавча гра 

«Соняшник»; Інтернет-олімпіаду «На Урок»;  Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Гринвіч». Учениця 8-го класу Бондаренко К. виборола II місце в обласному конкурсі   творчих 

робіт  «Охорона праці очима дітей».  Дудніченко К., Бондаренко К., Іскра В., Базій М., Кошман К., 

Антонян М., Лютко А. отримали подяки за II та III місця за участь в онлайн- конкурсах 

«Українське народознавство», «Безпека на дорозі», «Основи кібербезпеки» на платформі 

«Всеосвіта».Учні 9-го класу Дегтяренко А.та  Губеня Т. приймали участь у конкурсі малюнків, 

присвячених Дню бойових дій на територіях інших держав;  конкурсі «Лялька- мотанка» 

Благодійного фонду «Діти-наше майбутнє». Дев’ятикласники  прийняли активну участь у конкурсі 
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онлайн-відео до Дня Перемоги, до Дня вишиванки та селфі з мамою. Учениця 9-го класу 

Коротецька П. стала учасницею конкурсу-проєкту «Школа успіху» Фонду В.Кличка . 

  На достатньому рівні організовано роботу учнівського самоврядування.   У поточному 

навчальному році за сприяння учнівської ради   проведено:  конкурс   «Кращий клас», спортивні 

змагання з волейболу, тенісу,   благодійний ярмарок, екологічні акції «Придбай екосумку – 

збережи природу» та «Допоможи пернатим друзям»,   екскурсію до світлиці для учнів початкової 

ланки та для вихованців дошкільних груп, інтелектуальну гру «Найрозумніший», свято  «У ритмі 

шкільного життя», свято «Усім жінкам присвячується», розважальну гру «Хто зверху». Під час 

карантину шкільний парламент продовжив свою роботу дистанційно. Учні закладу взяли участь  у  

Всеукраїнській акції «Подарунок для Пухнастика», фотоконкурсі "Великодній кошик", 

флешмобі «День вишиванки день родоводу», фотомарафоні  «Селфі з мамою», 

флешмобі  «Віршами про війну», флешмобі  «Привітай_матусю» , фотомарафоні   «Краєвид з мого 

вікна», фотоконкурсі «Креативна маска проти вірусу», книжковій вікторині, марафоні «Селфі з 

улюбленцями», конкурсі «Моя улюблена книга з дитинства. 

З метою   визначення результативності виховної роботи   проведено  дослідження рівня 

вихованості учнів. За результатами моніторингу, у ІІ семестрі 2019/2020 навчального року  

високий рівень вихованості  має  39% вихованців, що на 3% вище за показник   на початок 

навчального  року;   достатній – 52% , що на 2% нижче за показник   на початок навчального  року;  

середній – 9%, що на 1% вище за показник   на початок навчального  року;  низький – 0 %.  

Якісний показник рівня вихованості становить 91%, що на 1% вище за показник на початок 

навчального  року. 

Моральне та матеріальне стимулювання учнів 

 

         Відповідно до Статуту учнівського самоврядування учні, які проявили себе в суспільно-

корисній праці, навчанні, спортивному житті закладу, художній самодіяльності, упродовж 

навчального року нагороджуються грамотами закладу. Упродовж навчального року  проходить 

конкурс  «Кращий клас». На засіданні шкільного парламенту, в онлайн режимі, визначили   класи-

переможці 2019/2020 навчального року.   В   номінації  «Спорт-чемпіон»  переміг 10-й клас, в 

номінації «Інтелект майбутнього» - 6 клас, в номінації  «Еколоджі-клас» перемогу здобув 9 клас, 

переможцем в номінації «Інтернет-клас» стали учні 6-го класу, в номінації  

 «Волонтер року» - 8-й і 9-й класи,  в номінації  «Арт-драйв» - 9-й клас. 

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо 

попередження правопорушень з їх боку 
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       Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, 

бродяжництва серед неповнолітніх   здійснюється відповідно до нормативно-правових документів 

з цього питання,  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. 

        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.      

        Традиційною є участь учнів (вихованців) у Всеукраїнському тижні права. В цьому 

навчальному році цей тиждень проходив з 4 по 13 грудня у закладі проведено правову декаду  «Ти 

і закон» (далі – декада) та заходи у рамках Всеукраїнського тижня права. 

        Для учнів (вихованців) були організовані тематичні заходи: ігри-подорожі, диспути, правові 

вікторини, години спілкування, бесіди, обговорення на засіданнях «круглого столу», заняття з 

елементами тренінгу, ексурсії. До проведення цих заходів залучено інспектора ювеальної 

превенції Нововодолазького відділення поліції Федоренко А.В., яка провела бесіду для учнів 

«Відповідальність неповнолітніх».  Учні 9-го класу взяли участь у Всеукраїнському уроці «Права 

людини», учні 10-11-х класів — в екскурсії до Нововодолазького відділу реєстрації актів 

цивільного стану громадян та Нововодолазького районного центру зайнятості.   

         Особлива увага педагогічного колективу була надана діяльності щодо  протидії булінгу. З 

метою неупередженого з'ясування обставин випадків булінгу (цькування) у закладі відповідно до 

заяв, які надійдуть, розроблено та доведено до відома учасників освітнього процесу порядок 

реагування на випадки булінгу, надано рекомендації щодо  процедури подання відповідної заяви. 

Дані інформаційні матеріали розміщено на сайті закладу у розділі «Протидія булінгу» та на 

тематичному стенді біля кабінету соціального педагога. На сайті та стенді  розміщено 

просвітницькі матеріали, що висвітлюють булінг як негативне соціальне явище, інформаційні 

буклети, поради батькам, номери телефонів довіри.  

Учні закладу взяли участь у Всеукраїнському тижні протидії булінгу. Різноманітні  форми 

проведення  виховних  заходів,  якими  були охоплені учні 1-11-х класів, не лише розкривали зміст 

булінгу як протизаконоого діяння, але й популяризували толерантність, дружні стосунки, навчали 

взаємоповазі, підтримці. До проведення виховних заходів були  залучені і працівнки психологічної 

служби закладу.  

Рання профілактика правопорушень є одним з напрямків роботи психологічної служби 

закладу. Практичним психологом Старець Т.В. та соціальним педагогом Осауленко О.Є. в жовтні 

2019 року продіагностовано учнів 8-11-х класів з метою виявлення дітей «групи ризику». У 

грудні-учнів 6-8-х класів продіагностовано за методикою “Агресивна поведінка” з метою 

виявлення проявів агресивності серед дітей. За результатами даної діагностики до «групи ризику» 
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не віднесено жодного учня. Крім цього, працівниками психологічної служби постійно проводяться 

індивідуальні та групові консультації з учнями, батьками, педагогами щодо недопущення 

протиправних діянь з боку учасників освітнього процесу. Постійно оновлюється інформація в 

куточку правових знань щодо захисту прав та інтересів дітей.  Випадків скоєння правопорушень  

учнями школи  у І семестрі 2019/2020 року не зафіксовано.  На обліку в районному відділенні 

поліції, наркологічному кабінеті учні закладу не перебувають, про що свідчать відповідні акти 

звірки списків учнів. На обліку в службі у справах дітей перебувають 5 учнів, серед яких 4 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 1 дитина, яка опинилася в складних життєвих 

обставинах. 

Організовано діяльність Ради профілактики правопорушень. ЇЇ засідання відбуваються щомісяця, 

на яких  розглядаються актуальні питання превентивного характеру. Питання профілактики 

дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх у навчальному закладі  

розглядалися на загальношкільних та класних батьківських зборах. 

 

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

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

 

Здійснення заходів щодо соціального захисту учнів (вихованців) постійно перебуває на 

контролі адміністрації закладу. Протягом 2019/2020 навчального року соціальний захист учнів 

(вихованців) регламентований відповідно до чинних нармативно-правових актів з питань освіти та 

охорони дитинства, плану роботи закладу. Планом роботи закладу на 2019/2020 н.р. діяльність 

щодо соціального захисту учасників освітнього процесу була спрямована на створення належних 

умов для життєдіяльності та різнобічного розвитку дітей, захисту їх конституційних прав і свобод, 

здійснення соціального супроводу дітей та сімей  пільгових категорій, а також рання профілактика 

злочинності і правопорушень. 

Станом на 01.06.2020 року в закладі навчаються 1 дитина-сирота та 3 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Троє з них виховуються у прийомних сім'ях, одна дитина перебуває під 

опікою. Законними представниками цих дітей є їхні опікуни та прийомні батьки, тому саме вони 

повинні здійснювати всі правочини щодо захисту прав та інтересів підопічних.  Дане питання не 

залишалося поза увагою: відслідковували стан забезпечення дітей житлом,  стан призначення та 

виплати належних їм соціальних виплат. За необхідності батькам/опікунам надавалась відповідна 

консультаційна допомога, перенаправлення до відповідних органів та служб. З метою 

узагальнення інформації щодо соціального супроводу дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на всіх учнів вказаної категорії оформлені особові справи, до яких 

долучені копії документів, що підтверджують статус, довідки про отримання належних виплат 

(пенсії, аліментні платежі), акти обстеження умов проживання дітей та інші документи. 
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Серед учнів закладу великий відсоток становлять діти інших пільгових категорій. Серед 

них: 

32 дитини з багатодітних сімей;  

5 дітей-інвалідів; 

2  дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

50  дітей з неповних сімей; 

7 дітей, батьки яких є учасниками АТО; 

1 дитина, яка потрапила в складні життєві обставини. 

З метою здійснення всебічної та  кваліфікованої допомоги дітям пільгових категорій та 

сім'ям, які потребують соціальної підтримки, профілактики дитячої бездоглядності та 

правопорушень, налагоджено тісну співпрацю зі  службами у справах дітей Нововодолазької РДА 

та Нововодолазької селищної ради, Нововодолазьким районним центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, а також з сектором ювенальної превенції Нововодолзького відділення поліції. 

Зі вказаними органами та службами розроблені та затверджені плани спільних заходів. На 

виконання вказаних планів спеціалістами соціальних служб було проведено 2 просвітницьких 

заходи для учасників освітнього процесу, інспектором ювенальної превенції Нововодолазького 

ВП : 1 зустріч з учнями в рамках превентивної діяльності за планом спільних заходів, 1— зустріч з 

батьками на батьківських зборах. Показником ефективності даного напрямку роботи можна 

вважати  відсутність у закладі учнів, які перебувають на обліку в секторі ювенальної превенції. 

Протягом навчального року вихователями та класними керівниками здійснювалися 

обстеженння житлово-побутових умов проживаня дітей пільгових категорій. Відповідні акти 

долучені до соціальних паспортів учнів. Згідно з актами обстежень всі діти проживають у 

задовільних житлово-побутових умовах.  

Фахівцями соціально-психологічної служби постійно протягом навчального року 

надавалися консультації батькам, дітям, педагогічним працівникам, які потребували соціально-

педагогічної, психологічної підтримки. Надано 270 індивідуальних та 243 групових консультації 

учасникам освітнього процесу. Біля кабінету соціального педагога 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 його потребують. На сайті закладу розміщено закладку “Соціально-правовий захист” з 

актуальною та змістовною інформацією щодо соціального захисту учасників освітнього процесу. 

Адміністрацією закладу та педагогічними працівниками у цьому навчальному році було 

приділено велику увагу протидії булінгу (цькуванню). На виконання Закону України від 

18.12.2018 № 2657-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу” (цькування)” у вересні 2019 розроблено план заходів щодо попередження такого 
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негативного явища серед учасників освітнього процесу на  навчальний рік.  Станом на 01.06.2020 

фактів проявів булінгу не зафіксовано.  

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних  та 

протипожежних норм 

 

   Одним із основних  напрямків роботи  нашого закладу є  безпека життєдіяльності,  збереження 

та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.  З цією метою  на початку навчального року   

проведено вступний та первинний інструктажі по запобіганню дитячого травматизму.   Поїздки та 

екскурсії здійснюються лише після проведення з вихованцями  інструктажів з питань безпеки 

життєдіяльності. Відповідно до плану роботи  закладу  на 2019/2020 навчальний рік проведено ряд 

тематижних тижнів: «Збережемо життя і здоров’я кожного», «Будь уважним на дорозі!», «Будь 

обережним з вогнем!», тиждень протидії булінгу та тематичний тиждень «За здоровий спосіб життя.  

Молодь проти наркоманії та ВІЛ-інфекції». Учні закладу взяли участь в обласному конкурсі колажів 

«Діти про енергетику-2019». За результатами  конкурсу учениця 3-го класу Синиця Катерина  

виборола І місце і була нагороджена грамотою та цінним подарунком. Упродовж 2019/2020 

навчального року не зареєстровано випадків дитячого травматизму  травматизму  під час освітнього 

процесу. 

Дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 

       

       Робота з питань дотримання вимог охорони дитинства, безпеки житєдіяльності, санітарно-

гігієнічних, протипожежних норм та стан травматизму  в закладі у 2019/2020 навчальному році 

здійснювалася відповідно до чинного законодавства серед учасників освітнього процесу. Для 

забезпечення належних умов з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та 

електробезпеки у закладі розроблено 229 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. Директор закладу пройшов 

навчання і перевірку знань у сфері цивільного захисту .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. Так у грудні 

2019 року проведено навчання та перевірку знань з працівниками адміністративно-господарського 

підрозділу( протокол від 27.12.2019 № 16) та в січні 2020 року з працівниками кухні та пральні 

(протокол від 14.01.2020, № 17) . 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 
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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 « З безпечного перебування в кімнатах гуртожитку». У 

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

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

допомоги потерпілим під час нещасних випадків. 

 У відповідності до «Типових норм безкоштовної видачі працівникам закладу спецодягу, 

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

необхідних засобів захисту на 2019/2020 навчальний рік, норми яких виконуються на 100% .За 

результатами проведеної у 2018 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 елекричного струму (діелектричні перчатки, килимки) та інструменти з діелекричними 

ручками .Відповідно до  Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та  установ системи 

освіти України від 15.08.2016 № 974  приміщення закладу було оснащено спеціальними 

підставками для вогненасників.  У навчальному корпусі та гуртожитку  на видних місцях були 

наклеєні знаки  евакуації на випадок пожежі. 

 За 2019/2020 навчальний рік не було зареєстровано   випадків травмування учнів 

(вихованців).  Зареєстровано 1 випадок виробничого травматизму  з кухарем Олександренко Зоєю 

Василівною, що стався 03.12.2019 року. Випадків   побутового  травматизму серед працівників 

закладу не було. Звіти про роботу з охорони праці своєчасно подаються до Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації та Нововодолазької служби соціального 

захисту населення. 

 

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

медичного обслуговування учнів, дотримання вимог охорони дитинства 

 

      Профілактично-оздоровча робота в НСШ здійснюється медичним персоналом за наступними 

напрямками: 

 організаційний; 

 лікувально-профілактичний; 

 санітарно-епідеміологічний; 

 санітарно-просвітницька робота. 

Успішну реалізацію завдань оздоровчо-профілактичної роботи забезпечував медичний 

персонал, до складу якого входили: 
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 - лікарі-педіатри — 2; 

 - лікар-стоматолог — 1; 

 - медичні сестри — 5; 

 - дієтична сестра — 1; 

 - інструктори з ЛФК -2. 

   

    Організаційний напрямок включає в себе проходження і оцінювання результатів поглибленого 

медичного огляду серед учнів та вихованців. 

Результати  поглибленого медичного огляду серед  учнів та вихованців у вересні 2019 року 

№ з/п Показник Кількість дітей 

Всього учнів вихованців 

1 Кількість  дітей 241 199 42 

2 Кількість оглянутих  241 199 42 

3 Кількість здорових - - - 

4 Кількість хворих  241 199 42 

5 Розподіл детей по групах для занять фізкультурою:    

основна - - - 

підготовча 236 195 41 

спеціальна 5 4 1 

6 Гармонійний розвиток 221 185 36 

7 Дисгармонійний розвиток 20 14 6 
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Лікувально-профілактичні заходи проводяться згідно наказу МОЗ України від   29.01.2013 № 59     

«Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із 

захворюваннями органів травлення» та відповідно до рекомендацій обласного дитячого 

гастроентеролога, спрямовані на профілактику виникнення у дітей рецидивів захворювань шлунку 

та гепато-біліарної системи і включають в себе: 

- проведення курсу медикаментозного лікування; 

- проведення курсу фітотерапії; 

- проведення курсу дієтичного харчування; 

- проведення фізіотерапевтичних процедур, озокеритотерапії та ароматерапії ; 

- здійснення щоденного амбулаторного прийому лікарями та медсестрами; 

- стоматологічна допомога; 

- робота з дітьми-інвалідами; 

- заняття ЛФК. 

  Курси медикаментозного лікування для учнів та вихованців закладу проводилися один раз 

на рік  з 26.09.2019 (наказ  по закладу від 24.09.2019  

№ 209) 

  Курси фітотерапії проводилися один раз на рік з 02.12.2019 по 24.12.2019р.(наказ по 

закладу від 20.11.2019 № 260 із використанням відварів лікарських трав. Фітозбори  призначаються 

учням та вихованцям відповідно до нозологічних форм та у вікових дозуваннях. Для проведення 

курсу фітотерапії  використовуються  лише якісні та сертифіковані лікарські трави. 

  Для проведення курсів дієтичного харчування  використовується  стіл №5. Курс дієтичного 

харчування проводиться для учнів та вихованців закладу два рази на рік (у осінній та зимово-

весняний періоди) згідно двотижневого перспективного дієтичного меню (накази по закладу від 

28.08.2019 № 152 , 05.09.2019 № 192 безмолочна дієта, та наказ від 02.01.2020 №16).  

    У закладі працює фізіотерапевтичний кабінет.  Для учнів та вихованців закладу були  

відпущені фізіотерапевтичні процедури: електрофореза - 581 процедур, світло та теплолікування - 

37 процедури, пррооввооддииллаассяя  постановка аплікацій озокериту — 844 процедури, КУФ зіву та носу – 

440 процедур. Упроваджено курси ароматерапії: 3134 процедури  лікування дітей ароматичними 

маслами лимону, кедру, ялівцю, чайного дерева, м'яти. Ароматичні масла мають заспокійливу, 

протизапальну та противірусну дію. Покращують самопочуття дітей та підвищують захисні функції 
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організму. Лікарями та медичними сестрами закладу ведеться щоденний амбулаторний прийом - 

742 амбулаторних звернення. Надається кваліфікована медична допомога та при необхідності 

перша медична допомога. Наявні аптечки для надання медичної допомоги при невідкладних станах, 

які укомплектовані відповідно до наказу МОЗ України від 31.08.2004 року № 437  «Про 

впровадження протоколів лікування  при невідкладних станах у дітей на шпитальному, 

дошпитальному етапі».  

  Стоматологічна допомога надається лікарем-стоматологом у повному обсязі з 

використанням знеболюючих засобів та сучасних стоматологічних матеріалів. Ведеться щоденний 

амбулаторний прийом - 587 амбулаторних звернень,  Проводиться профілактична робота, навчання 

дітей правилам гігієни, герметизація фісур зубів. Всього  протягом року було сановано 103 особи. 

  Проведено роботу щодо  фізичного розвитку вихованців та учнів,  визначення  груп 

здоров'я, виявлення дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, зарезультатами якої  складено 

«Листи здоров'я». Визначено проби Руф'є у вересні 2019 та у січні 2020 року  з метою зняття  

показників  функціонального резерву серця. Діти з низьким  показником індексу Руф'є були 

направлені на консультацію  до лікаря-кардіолога. 

Зміни показників індексу Руф’є протягом  2019/2020 навчального року серед учнів закладу 

№ з/п Показник індексу Руф’є Вересень 2019  Січень  2020 Травень 2020 

1 високий 1 4 - 

2 добрий 24 18 - 

3 середній 41 46 - 

4 задовільний 125 113 - 

5 низький 8 5 - 

 Всього дітей: 199 186 - 

  

  Із даної таблиці можно зробити  висновки, що завдяки проведеному курсу реабілітації 

відмічається покращення показників функціонального резерву серця серед учнів закладу. В 

нашому закладі навчається 5 дітей з різною патологією інвалідності. Серед комплексу заходів 

щодо роботи з ними можна виділити: суворий контроль за виконанням індивідуальної програми 

дитини з інвалідністю, проведення індивідуальних занять з ЛФК, а також упровадження 
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постійного дієтичного харчування. ДДлляя  ввссііхх  ууччнніівв  ((ввииххооввааннцціівв))  ппррооввооддяяттььссяя  ззаняття з лікувальної 

фізкультури. Ці заняття  є невід'ємною складовою частиною лікувально-профілактичної роботи,  

відповідно до розроблених комплексів вправ інструкторами з лікувальної фізичної культури  НСШ.

   Комплекс санітарно-епідеміологічних заходів спрямований на підтримання санітарно-

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

- огляд учнів та вихованців на педикульоз та коросту; 

- щоденний ранковий огляд вихованців дошкільного підрозділу; 

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

прибирань приміщень закладу;  

- 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; 

- контроль за якістю харчування. 

 Медичним персоналом закладу щопонеділка здійснюється огляд учнів та вихованців на 

педикульоз та коросту. Окрім цього ведеться щоденний ранковий огляд вихованців дошкільного 

підрозділу. Результати реєструються у відповідних журналах. За звітний період жодного випадку 

захворювання не зареєстровано. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила 

та норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу” в закладі дотримується відповідний температурний режим. Класні кімнати та 

кабінети  провітрюються на  перервах, а рекреації – під час уроків (наказ по закладу від 

28.08.20179 № 154). Також забезпечується повітряний обмін через системи вентиляційних каналів. 

Розроблені графіки щоденного та генерального прибирання приміщень з використанням миючих і 

дезинфікуючих засобів, а  також графік зміни постільної білизни. 

        Працівники закладу проходять профілактичні медичні огляди вчасно, 1 або 2 рази на рік 

відповідно до наказів МОЗ України від 23.07.2002  № 280 “Щодо організації проходження 

обов’язкових медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, 

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення 

інфекційних хвороб ” та  від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій ”. Особисті медичні книжки працівників зареєстровані в 

Журналі обліку санітарних книжок працівників  та зберігаються у кабінеті медичної сестри, яка 
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несе за них відповідальність згідно з наказом по закладу  від 02.01.2019 № 13 та наказу від 

02.01.2020 № 15. 

      У НСШ організовано 5-ти разове харчування  для дітей 3-6 років, 6-10 років, 10-13 років, 13-17 

років та для співробітників. Вартість гарячого харчування для школярів у 2019-2020 навчальному  

році  складала 100,00 грн. 

      Меню розроблено  згідно з  перспективним меню, затвердженим начальником Головного 

управління Держпродспоживслужби Харківської області та по сезонам року. У весняному меню з 

березня учні отримують у раціоні салати із свіжих овочів: огірків, помідорів, капусти ранній, 

редиса, свіжої зелені, а також різноманітні фрукти. Урізноманітнювався раціон дітей горіхами та 

сухофруктами:  ізюм, фініки. До молочних продуктів у меню добавились кефір, йогурти, сиркові 

маси,які діти їдять із задоволенням. 

      Харчування учнів та вихованців у закладі здійснюється відповідно до норм, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Фізіологічні норми споживання основних 

харчових продуктів виконується на 100%, що  відображається в накопичувальних  відомостях по 

виконанню норм харчування. Раціон харчування за білками, жирами, вуглеводами та калорійністю 

збалансований на 100%. Протягом року велася С-вітамінізація третіх страв. 

        Частота та обсяг завозу продуктів харчування у закладі відбувається  залежно від терміну  їх  

реалізації та кількості дітей. КП ”Освіта” здійснює постачання м’яса, печінки, риби, ковбасних 

виробів, птиці,овочів, фруктів. Постачальником  хліба є ТОВ «Комбінат хлібопечіння «Кулиничі», 

ФОП «Чучкіна Ольга Петрівна». Постачальником молока є ПАТ Нововодолазький молокозавод. 

Усі продукти харчування  постачаються з дозвільними документами, які  підтверджують якість 

продукції: ветеринарні довідки та  посвідчення про  якість сировини. На  харчоблоці не 

допускається прийняття або зберігання продуктів  з просроченим терміном реалізації та 

заборонених продуктів. Суворо дотримується товарне сусідство продуктів. Холодильне 

обладнання є в достатній кількості. Так  в наявності є холодильна камера глибокої  заморозки для 

м’яса, холодильна камера глибокої заморозки для риби, холодильна камера для молочних 

продуктів,  холодильна камера низької  заморозки (-8 •С) для зберігання м’яса та два 

холодильника для зберігання  проб. Були  придбані: холодильна камера для зберігання овочів та 

фруктів, холодильник для зберігання яєць,  холодильник для ковбасних виробів. Кухня оснащена в 

достатній кількості технологічним обладнанням: 3 кухонні плити, тістомісильна машина, машина 

для протирання овочів, 2 електросковороди, 2 м’ясорубки, 1 овочерізка, 1 картоплечистка,  

Технологічне обладнання знаходиться в робочому стані. У цьому році була придбана нова 

сухожарова шафа. Харчоблок  оснащений виробничими столами, стелажами,  шафами, сучасним 
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інвентарем згідно сучасних вимог Головного управління Держпродспоживслужби у Харківської 

області . Були придбані в достатній кількості інсектицидні лампи. 

            УУ  ззааккллааддіі  ппррааццююєє  ккооммііссііяя  ппоо  ккооннттррооллюю  ззаа  яяккііссттюю  ххааррччуувваанннняя,,  ссффооррммооввааннаа  ннааккааззоомм  ввіідд    

2288..0088..22001199    №№115533    ““ППрроо  ооррггааннііззааццііюю    ххааррччуувваанннняя  ууччнніівв  ((ввииххооввааннцціівв))  ззааккллааддуу  ттаа  ппррииззннааччеенннняя  ккооммііссііїї  

ппоо  ккооннттррооллюю  ззаа  яяккііссттюю  ддииттяяччооггоо  ххааррччуувваанннняя  ннаа  22001199//22002200  ннааввччааллььнниийй  рріікк””..  ККооммііссііяя  ррееггуулляяррнноо,,  

ммііннііммуумм  11  рраазз  ннаа  ттиижжддеенньь,,  ппррооввооддииттьь  ккооннттррооллььннее  ззвваажжуувваанннняя  ггооттооввиихх  ссттрраавв.. Здійснюється контроль 

за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів 

реалізації продуктів  і технології приготування страв, санітарно-протиепідемічним режимом 

харчоблоку, фактичним виконанням меню. Щоденний контроль за організацією та якістю 

харчування здійснює дієтична сестра. Питання організації харчування розглядаються на нараді при 

директорові, педагогічній раді та на загальношкільних батьківських зборах.  УУ  ззааккллааддіі  ввееддееттььссяя  

ннаассттууппннаа  ддооккууммееннттааццііяя  зз  ооррггааннііззааццііїї  ддииттяяччооггоо  ххааррччуувваанннняя  ::    

--  ЖЖууррннаалл  ооббллііккуу  ввииккооннаанннняя  ннооррмм  ххааррччуувваанннняя;;    

--  ЖЖууррннааллии  ббррааккеерраажжуу  ссииррооїї  ттаа  ггооттооввооїї    ппррооддууккццііїї  ;;  

--  ЖЖууррннаалл  СС--ввііттааммііннііззааццііїї  ссттрраавв;;    

--  ААккттии  ббррааккеерраажжуу  ппррооддууккттіівв  ххааррччуувваанннняя  ттаа  ппррооддооввооллььччооїї  ссииррооввииннии;;    

--  ЖЖууррннаалл  ззддоорроовв''яя  ппррааццііввннииккіівв  ххааррччооббллооккуу;;    

--  ССппииссккии  ддііттеейй,,  щщоо  ппооттррееббууююттьь  ддіієєттииччннооггоо  ххааррччуувваанннняя;;    

--  ППееррссппееккттииввннее  ммееннюю;;    

--  ККааррттооттееккаа  ссттрраавв;;    

--  ЖЖууррннаалл  ооббллііккуу  ввііддххооддіівв;;    

--  ЖЖууррннаалл  ооббллііккуу  ббииттооггоо  ппооссууддуу;;    

--  ККннииггаа  ссккллааддссььккооггоо  ооббллііккуу;;    

    ДДооккууммееннттааццііяя  зз  ппииттаанньь  ооррггааннііззааццііїї  ддииттяяччооггоо  ххааррччуувваанннняя  ввееддееттььссяя  ззггіідднноо  зз  ввииммооггааммии  

ІІннссттррууккццііїї  ттаа  ДДеерржжааввнниихх  ссааннііттааррнниихх  ппррааввиилл  іі  ннооррмм..  УУ  ззааккллааддіі  ннааккааззоомм  ввіідд  2266..0066..22001199  ррооккуу  №№  112266  

ссттввооррееннаа  ссииссттееммаа  ххааррччооввооїї  ббееззппееккии  ннаа  ооссннооввіі  ппррииннццииппіівв  ННААССССРР  ттаа  ззааттввееррдджжееннаа  ггррууппаа  ххааррччооввооїї  

ббееззппееккии  ттаа  ввннууттрріішшннььооггоо  ааууддииттуу  уу  ссккллааддіі::  

--  ДДііххттяярр  НН..ВВ..,,  ллііккаарр,,  ккееррііввнниикк  ггррууппии;;  
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--  ООллььххооввссььккаа  ЯЯ..ОО..,,  шшеефф--ккууххаарр,,  ччллеенн  ггррууппии;;  

--  ООннааццььккаа  ЛЛ..ІІ..,,  ссеессттрраа  ммееддииччннаа  зз  ддіієєттииччннооггоо  ххааррччуувваанннняя,,  ччллеенн  ггррууппии;;  

--  ККооннддррааттееннккоо  ЛЛ..ОО..,,  ккооммііррнниикк,,  ччллеенн  ггррууппии;;  

--  ЧЧееррнниишш  ІІ..ВВ..,,  ззаассттууппнниикк  ддииррееккттоорраа  зз  ввииххооввннооїї  ррооббооттии,,  ччллеенн  ггррууппии;;  

--  ССооссооннннаа  ЛЛ..ОО..,,  ммееддииччннаа  ссеессттрраа,,  ччллеенн  ггррууппии..  

       Санітарно-епідеміологічні норми на харчоблоці виконуються в повному обсязі. В цьому році 

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Харківської області був здійснений державний 

контроль у формі аудиту  постійно діючих процедур, заснованих на принципах ХАССП. Значних 

недоліків не було виявлено.   

      Протягом дня діти отримують 5-разове харчування з підвищеним вмістом білкових, 

вітамінізованих продуктів, як того потребує специфіка захворювання. Враховуючи особливості 

патології, зокрема  захворювання шлунково-кишкового тракту та  гепато-біліарної системи, усім 

дітям 2 рази на рік (вересень - жовтень та січень - березень) проводиться дієтичне харчування – 

стіл № 5. Гарячим харчуванням охоплені всі діти. Прийом їжі відбувається відповідно до режиму 

роботи закладу. Персонал їдальні забезпечений одягом і необхідними умовами для дотримання 

правил особистої гігієни. 

        ССааннііттааррнноо--ппррооссввііттннииццььккаа  ррооббооттаа  ппррооввооддииттььссяя  зз  ббааттььккааммии,,  ддііттььммии    ттаа  ппееррссооннааллоомм  ззааккллааддуу  

шшлляяххоомм  ппррооввееддеенннняя  ббеессіідд,,  ііннссттррууккттаажжіівв,,  ррооззппооввссююдджжеенннняя  ппаамм’’яяттоокк,,  ппррееззееннттааццііїї  ссааннііттааррнниихх  

ббююллееттеенніівв,,  ввииссттууппіівв  ллііккаарріівв  ннаа  ззааггааллььнноошшккііллььнниихх  ббааттььккііввссььккиихх  ззббоорраахх..  ДДоо  ппррооввееддеенннняя  ббеессіідд  

ззааллууччааєєттььссяя  ннее  ллиишшее  ммееддииччнниийй  ппееррссооннаалл  ззааккллааддуу,,  аа  йй  ллііккаарріі--ссппееццііааллііссттии  ККЗЗ  ««ННооввооввооддооллааззььккаа  ЦЦРРЛЛ»»..  

ТТееммии  ппррооччииттаанниихх  ллееккцціійй  ффііккссууююттььссяя  вв  ЖЖууррннаалліі  ссааннііттааррнноо--ппррооссввііттннииццььккооїї  ррооббооттии    ттаа  ЖЖууррннаалліі  

ррееєєссттррааццііїї  ммееддииччнниихх  ііннссттррууккттаажжіівв  ддлляя  ппррааццііввннииккіівв  ззааккллааддуу  ..  Один раз в квартал проводяться бесіди 

про наркоманію , алкоголізм, тютюнопаління.  ООффооррммллеенніі  ссааннббююллееттнніі  ннаа  ттееммии::  ««ДДииффттееррііяя»»  ,,  

««ППооггооввооррииммоо  ппрроо  ввііттааммііннии»»,,  ««ООжжиирріінннняя  іі  ккаарріієєсс  уу  ннооввооррііччннооммуу  ппааккууннккуу»»,,  ««ЯЯкк  ооббррааттии  ддооммаашшннььооггоо  

ууллююббллееннццяя  ттаа  ддоогглляядд  ззаа  нниимм»»,,  ««ООббеерреежжнноо!!  ООттррууййнніі  ррооссллииннии!!»»,,  ««ЛЛііккннеепп  ппрроо  ппррааллььнніі  ззаассооббии»»,,  

««ББууккеетт  ххввооррообб  ввіідд  ддооммаашшннііхх  ууллююббллееннцціівв»»,,  ««ККоорриисснніі  ссввііжжіі  ооввооччіі»»,,  ««ННееббееззппееччнніі  ссууссііддии»»,,  ««ДДоогглляядд  ззаа  

ввооллооссссяямм»»,,  ««ППрриирроодднніі  яяввиищщаа»»,,  ««ЗЗааггааррттооввуувваанннняя  ддііттеейй  ддоошшккііллььннооггоо  ввііккуу»»,,  ««ГГееппааттииттии»»  ,,  ««ССккооллііоозз  уу  

ддііттеейй  ттаа  ййооггоо  ппррооффііллааккттииккаа»»,,  ““ППооззииттииввнниийй  ввппллиивв  ггііммннаассттииккии  ннаа  ззддоорроовв’’яя  ддииттииннии””,,    ссттеенндд  ““ЦЦііккааввіі  

ффааккттии  ппрроо  ххааррччуувваанннняя””  ттаа  іінншшіі..  УУ  ззвв`̀яяззккуу  зз  ккааррааннттиинноомм  ,,  ппоовв''яяззаанниимм  зз      ккооррооннооввііррууссннооюю  ііннффееккцціієєюю    

зз  1133  ббееррееззнняя  22002200  ррооккуу  ккууррсс  ммееддииккааммееннттооззннооїї  ттееппааппїїїї,,  яяккиийй  ррооззппооччааттиийй  зз  0022  ббееррееззнняя  22002200  ррооккуу  ннее  

ббуувв  ззааккііннччеенниийй..  ННее  ппррооввееддеенніі  ззааппллаанноовваанніі  ппооввттооррнніі  ккууррссии  ффііттооттееррааппііїї,,  ббааллььннееооттееррааппііїї,,  ааррооммооттееррааппііїї..  

ННее  ппррооййддеенниийй  ппооввттооррнниийй  ммееддоогглляядд  ууччнніівв  ттаа  ввииххооввааннцціівв  ззааккллааддуу  ллііккаарреемм--  ггаассттррооееннттееррооллооггоомм.. З 
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метою формування навичок здорового способу життя в учнів та вихованців медичними 

працівниками здійснювався також контроль за:  

 уроками фізичного виховання; 

 організацією педагогічного процесу для запобігання перевантаження учнів 

 правильністю розміщення дітей за партами (контроль  за їх поставою під час занять); 

 станом освітлення, провітрювання, дотриманням протиепідемічного режиму в класах, 

спальних  кімнатах, коридорах, приміщеннях харчоблоку. 

 

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. 

               Упродовж 2019/2020 навчального року  звернень   від громадян  не  надходило. 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 

 

 

 

 

 

  


