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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 05.09.2020: 170 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 20202021 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 

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. 

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 2020/2021 навчального року в закладі відсутня заборгованість по енергоносіям, 

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

оздоровлення.  

У період 2020/2021 навчального року  було використано бюджетних коштів на суму 

21868857 грн., а саме: 

mailto:pr.novvod@internatkh.org.ua
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Статті витрат Сума, грн.. 

Заробітна плата 12 370 017  грн. 

Нарахування на заробітну плату 2 721 408 грн. 

Медикаменти 149 183 грн. 

Продукти харчування 2 724 015 грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) 393 792 грн. 

Видатки на відрядження 18 240 грн. 

Оплата водопостачання та водовідведення 308 320 грн. 

Оплата електроенергії 415 169 грн. 

Оплата природного газу 1 119 994 грн. 

Навчання та підвищення кваліфікації працівників 21 000 грн. 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 846 150 грн. 

Оплата  послуг з вивезення сміття 14 495  грн. 

Обладнання і предмети довгострокового користування 767 074 грн. 

 

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, паливно-

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

допомогу закладу надали фізичні особи та інші організації: 

 

 

 

 

 

№ з/п Надавач благодійної допомоги Опис наданої допомоги Загальна 

сума 

1 Батьківський комітет  НСШ Паливно-мастильні матеріали 1599,62 

2 Всеукраїнський благадійний фонд 

«Східноєвропейська гуманітарна 

місія» 

Книги для бібліотеки 3595,68 

3 Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

Ігровий набір Six Bricks 

Ігровий набір LEGO Play Box 

Методики  (ECERS-3) 

279,75 

501,30 

82,98 

 Всього:  6 059,33 
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Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази НСШ  

 

У період підготовки закладу до 2020/2021 навчального року виконано поточний ремонт 

підрядною організацією ПОГ «ОРЕМБУДСЕРВІС» на загальну суму 188 тис. 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 фарбування підлоги на ІІ поверсі, віконних 

відкосів та радіаторів опалення навчального корпусу, а також пофарбовано панелі на сходових 

маршах  в будівлі гуртожитку.          

Для покращення матеріально-технічної бази школи було придбано за рахунок бюджету 

розвитку - столів шкільних модульних-8 шт., стіл для групових занять -1 шт., стільці шкільні - 45 

шт., крісло мобільне для вчителя-7 шт., лавки шкільні - 16 шт., на загальну суму - 152 563 грн.  

  Для комфортного відпочинку дітей у гуртожитку було придбано комбінованих модулів - 

8шт, диван секційний для ігрової молодшого крила – 1шт., полиць -2 шт. на суму – 60 710 грн. 

  За рахунок бюджету розвитку для оновлення обладнання харчоблоку було придбано: 5 - 

модулів на металевому каркасі, 3- візки на колесах, 11 стелажів різного призначення, 3- робочі 

металеві столи, 9-модулів гардеробних на загальну суму - 238 262 грн.   

З метою якісної підготовки до опалювального сезону 2020-2021 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 

2020/2021 навчальному році забезпечували 37 педагогічних працівників. Із них: 

- спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії - 23 (62,2%); 

- спеціалісти І кваліфікаційної категорії - 9 (24,3%); 

-  спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії - 0; 

-  спеціалісти - 0; 

- бакалавр - 3 (8,1%); 

- молодший спеціаліст - 2 (5,4%); 

- вчитель методист - 1 (2,7%); 

- старший вихователь - 2 (5,4%); 

- старший учитель - 7 (18,9%). 

 Упродовж 2020/2021 навчального року проходили чергову атестацію 12 педагогічних 

працівників, у ході якої всі педагоги підтвердили свій кваліфікаційний рівень. 

 За результатами позачергової атестації, яку проходили 3 педагогічні працівники, всі 

підвищили свій кваліфікаційний рівень: Орда І.Г., учитель початкових класів, Атанасова Т.Г., 

учитель початкових класів, Буклей С.І., учитель інформатики. 

 Відповідно до графіка проходження курсів підвищення кваліфікації у 2020/2021 

навчальному році курси пройшли: Щербак І.Б. - за напрямком “Трудове навчання” (обслуговуюча 

та технічна праця); Жукова І.К. - за напрямком “Музичне мистецтво”; Калашник Л.Б.- за 

напрямком “Українська мова та література”; Єрмаков С.Ю. - за напрямком  “Фізика. Астрономія”; 

Буклей С.І. - за напрямком “Інформатика в початковій школі”; Руденко О.Я. та Мерчанська Л.В. - 

за напрямком “Вихователі санаторних шкіл”; Атанасова Т.Г., Орда І.Г., Панченко Л.Є. - 
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занапрямком “Особливості організації дистанційного та змішаного навчання в освітньому процесі 

початкової школи”. 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження 

інноваційних технологій у навчальний процес 

        У 2020/2021 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:  

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

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

 - 2020/2021: із 14 планується 6, що становить 42,9%. 

Організація освітнього процесу у дошкільних групах НСШ 

У 2020/2021 навчальному році освітній процес у дошкільних підрозділі групах 

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 роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної 

компетенцій дітей   дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і 

технологій; 

- формування у дошкільників екологічної свідомості, навичок практичного життя, 

готовності до взаємодії з навколишнім світом; 

- 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 2020/2021 навчального року: освітня лінія «Особистість дитини» - 8,6 балів; 

освітня лінія «Дитина в соціумі» - 8,8 балів; освітня лінія «Дитина в природньому довкіллі» - 8,1 

балів; освітня лінія «Дитина у світі культури» - 8,6 балів; освітня лінія «Гра дитини» - 9 балів; 

освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 8 балів; освітня лінія «Мовлення 

дитини» - 8,4 бали. 

На основі порівняння результатів освітнього процесу в дошкільних групах від 30.09.2020 з 

результатами на кінець 2019/2020 навчального року, встановлено підвищення компетентності 

дітей за освітніми лініями: 

- «Особистість дитини» - на 0,4 бали; 

-  «Дитина в соціумі» - на 0,5 бали; 

- «Дитина у природному довкіллі» - на 0,8 бали; 

- «Дитина у світі культури» - на 0,6 бали; 

- «Гра дитини» - на 0,8 бали. 

-  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - на 0,2 бали; 

- «Мовлення дитини» - на 0,6 бали. 
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Практичним психологом Старець Т.В. проведено діагностику соціально-психологічної 

готовності до школи дітей дошкільного віку. При визначенні шкільної зрілості 13-ти вихованців, 

що підуть до 1-го класу, у 12-ти встановлено середній інтелектуальний розвиток.  У дітей 

сформована мотивація до навчання, бажання вчитися, позитивне ставлення до себе, як до 

майбутнього школяра. Разом з тим, одна дитина демонструє дещо знижений рівень розвитку і 

потребує консультації з дефектологом та псхоневрологом.  

У 2020/2021 навчальному році заклад продовжив роботу у Міжнародному благодійному 

проєкті "Сприяння освіті" від LEGO Foundation.   

 Педагогічний колектив  вдало інтегрував LEGO в освітній процес. Вихователі майстерно 

поєднують навчання LEGO конструювання із всебічним розвитком дітей, а саме, стимулюванням 

бажання дитини досліджувати навколишній світ.  

Проведено майстер-класи для педагогів на теми: «Закріплення сенсорних уявлень та 

просторового сприймання за допомогою LEGO-конструювання» (Шеховцова Я.С.), «Фізкультурні 

LEGO-цікавинки» (Лиманська Ю.С.), «Навчаємо дітей розповідати за допомогою LEGO-

конструктора» (Белебеха А.М.), «Використанням LEGO-конструктора в образотворчій діяльності 

дошкільника» (Черевань Н.О.), ділову гру «Мовленнєві ігри з використанням LEGO-

конструктора» (Шеховцова Я.С.), психолого-педагогічний семінар «Ігрова діяльність як 

ефективний засіб всебічного розвитку дитини дошкільного віку» (Старець Т.В.),  засідання 

«круглого столу» на тему: «Розвиток фізичних можливостей у дітей засобами LEGO-

конструювання». 

 На високому рівні проведено комплексне заняття з пізнавального розвитку (з використанням 

конструктора LEGO) на тему: «Ті, хто поруч з нами» (Лиманська Ю.С.), заняття з художньо-

продуктивної діяльності з використанням елементів LEGO - конструювання на тему: «Казка вчить, 

як на світі жить» (Черевань Н.О.), комплексне заняття з розвитку мовлення і культури 

мовленнєвого спілкування (з використанням конструктора LEGO) на тему: «Цікава подорож» 

(Шеховцова Я.С.), заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку (з використанням  

конструктора LEGO) на тему: «Вирушаємо у гості» (Белебеха А.М.)  

Педагоги дошкільних груп брали активну участь у щомісячних Challenges у групі «Сприяння 

освіті» Facebook. у рамках проєктної ініціативи Online Brickmate «Сприяння освіті» педагоги та 

вихованці дошкільних груп активно спілкувалися з колегами з Вінницької області щодо 

ефективного впровадження LEGO – конструювання в освітній процес. 

У березні-квітні 2021 року заклад взяв участь в дитячій архітектурній виставці-конкурсі 

«Книга, що оживає…» в рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 

2021. Працюючи над створенням книги, що оживає, педагоги з вихованцями реалізували безліч 

міні-проєктів серед яких: ознайомлення з історією виникнення перших книг, віртуальна подорож 

до Єгипту, знайомство з книгами-енциклопедіями, участь в акції «Подаруй книгу», інсценізація 

казок «Ріпка», «Рукавичка», «Вовк та семеро козенят» тощо. Продуктом дослідницької діяльності 

вихованців та педагогів стало виготовлення лепбуку «Казкове життя», який було презентовано 

учасникам спільноти «Сприяння освіті» у травні 2021 року в групі Play Fest 2021 Facebook. 

Враховуючи епідемічний стан у країні, вихователі проводили систематичну роботу 

систематична робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання 

гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу. Упроваджувалися 

дистанційні форми спілкування з батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи тих причин 

відсутня в закладі (за допомогою спілкування та викладання матеріалу під час онлайн семінарів, 

майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалі на онлайн-платформах Google, 

Classroom, Zoom тощо. 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи  

Виховна робота в закладі здійснювалася за пріоритетними напрямками: формування 

фізично здорової та духовно багатої особистості; упровадження 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; 
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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.  

З метою національно-патріотичного, громадянського, родинно-сімейного виховання в 

закладі проведено Вахту пам’яті «Через роки, через віки», декаду національно-патріотичного 

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

декаду громадянського виховання «Моя країна - Україна!», Шевченківські дні «Уклін та шана 

Кобзарю», тиждень родинно-сімейного виховання «Моя родина — України краплина».  

З метою формування фізично здорової та духовно багатої особистості проведено тиждень 

фізкультури та спорту «Я – майбутній олімпієць!». Упродовж навчального року між учнями 5-11-х 

класів  пройшли змагання з настільного тенісу, волейболу, баскетболу, а між учнями 1-2-х класів - 

змагання «Веселі старти» та спортивні змагання «Богатирі» для учнів 3-4-х класів. Вихователі та 

класні керівники провели ряд виховних заходів, направлених на формування в учнів пріоритетів 

здорового способу життя. 

Стало традицією проведення предметних тижнів. У цьому навчальному році пройшли: 

тиждень математики, фізики «Точні науки – гімнастика розуму», тиждень іноземної мови та 

світової літератури «Скарбниця світової культури», тиждень інформатики «У країні 

інформаційних технологій», тиждень історії «Без минулого немає майбутнього», тиждень 

трудового виховання та профорієнтації «Вибір професії – вибір долі». 

Упродовж 2020/2021 навчального року на високому науково-методичному рівні проведено 

інтелектуальну гру «Перлини України» (Клочко В.М.), квест «Стежками здоров’я» (Білашко 

В.М.), свято «Я все люблю у своїм краю» (Мерчанська Л.В.), святковий квест для молодших 

школярів «Прокладаємо шлях до Святого Миколая» (Звенигородська І.В.), свято «Новорічний 

переполох» (Щербак І.Б.), народознавче свято «Благослови, мати, весну закликати! (Кассич Л.А.), 

театралізована казка «Ми за гармонію у світі» (Свид О.І.), свято «Від зернини до хлібини» 

(Руденко О.Я.), «Мовознавчі олімпійські ігри 2020» (Петрашкевич Т.Р.). 

Розвиток  творчих здібностей, індивідуальних можливостей і обдарувань учнів 

здійснюється через роботу гуртків та участь в районних, обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсах та фестивалях: 

- ХІХ Відкритий онлайн фестиваль традиційної народної культури «Кроковеє коло» для 

дітей та молоді, номінація «Традиційні художні ремесла», Осауленко Поліна, 7-й клас, І 

місце; Оседця Іван, 6-й клас, ІІ місце; Кулик Вероніка, 7-й клас, ІІ місце; 

- Всеукраїнський конкурс  «Зимові свята в традиціях нашого народу» Осауленко Поліна, 7-й 

клас, І місце; Белебеха Ілля, 7-й клас, І місце; Кулик Вероніка, 7-й клас, ІІ місце; Лиманська 

Злата, 7-й клас, ІІ місце; Рогач Єгор, 7-й клас, ІІ місце; Сова Дарина, 7-й клас, ІІІ місце; 

Бережний Владислав, 7-й клас, ІІІ місце; Сендецький Богдан, 7-й клас, ІІІ місце;  

- Міжнародний багатожанровий традиційний фестиваль-конкурс «Різдвяна зірка», номінація 

«Народні майстри. Образотворче мистецтво», Дегтяренко Альбіна, 10-й клас- І місце; 

Осауленко Поліна, 7-й клас, І місце; 

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Лотос надії», Осауленко Поліна, 7-й клас, І місце; 

Оседця Іван, 6-й клас, І місце; Губеня Тетяна, 10-й клас, ІІ місце; Дегтяренко Альбіна, 10-й 

клас- І місце; 

- Х ювілейний обласний  конкурс дитячого малюнку на грецьку тематику «Сяйво Еллади», 

Губеня Тетяна, 10-й клас, ІІ місце; 

- Обласний конкурс від Харківобленерго «Соціальна аФішка 2020», Белебеха Варвара, 1-й 

клас, І місце. 

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій рідний край», Дегтяренко 

Альбіна, 10-й клас- І місце; Оседця Іван, 6-й клас, Імісце; 

- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Таланти ІІІ тисячоліття», номінація 

«Образотворче мистецтво», Осауленко Поліна, 7-й клас, ІІ місце; 
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- Всеукраїнський конкурс образотворчого мистецтва «Різдвяний ангел», Лиманська Злата, 7-

й клас, ІІІ місце; 

- Всеукраїнський конкурс «Година Землі», Осауленко Поліна 7 клас, І місце; Сова Дарина, 7-

й клас, І місце; Пасатецький Дмитро, Кравченко Анна, Єрмаков Олексій, 7-й клас, ІІ місце; 

Воровік Яна, 7-й клас, ІІІ місце. 

Учні закладу стали учасниками онлайн конкурсів та олімпіад: «День без мобільного 

телефону», «STOP булінг», «Безпечний інтернет», «Зима-2021», «Ми друкуємо книжки!», 

«Чемпіонські перегони», «Я досліджую світ», «Як це працює?», «Будьмо гідними!», «Дивосвіт 

природи», «Я і мої права» , «Година Землі», «Мама і Україна» та ін. Взяли участь у виставці-

конкурсі дитячих малюнків «Мій біль – Афганістан», ІV Всеукраїнському конкурсі творчих робіт 

школярів «Гуманне ставлення до тварин» та обласному конкурсі дитячого малюнка «Охорона 

праці очима дітей» та ін.  

Взяли участь в обласних акціях «Молодь - за здоровий спосіб життя!» та «SOS вернісаж, або 

друге життя відходів» на платформі КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості 

На достатньому рівні організовано роботу учнівського самоврядування. У 2020/2021 

навчальному році за сприяння учнівського парламенту проведено конкурс «Кращий клас», 

спортивні змагання, екологічні акції «Папероїд», «Наші пернаті друзі» (виготовлення  годівничок), 

організовано акцію зі збору пластикових кришок «Урятуй планету-допоможи іншому». 

Під час карантину шкільний парламент продовжив свою роботу дистанційно: організував 

фотовиставки «Сімейні реліквії», «Мій Великодній кошик», квест «Люби природу», марафон «10 

кроків до здоров’я», фотоквести «Сміх продовжує життя»  «В об’єктиві креативність» Учні 

закладу взяли участь у марафоні «Чорнобиль-35», «Мамо, ти найкраща», «Історія одного фото», 

«Вишиванка єднає українців», «Земля – наш дім» та ін.  

З метою визначення результативності виховної роботи проведено дослідження рівня 

вихованості учнів. За результатами моніторингу, у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року 

високий рівень вихованості має 36% вихованців, що на 3% вище за показник на початок 

навчального року; достатній – 51% , що на 6% вище за показник на початок навчального року; 

середній – 12%, що на 10% нижче за показник на початок навчального року; низький – 1 %., що на 

1% вище за показник на початок навчального року. Якісний показник рівня вихованості становить 

87%, що на 9% вище за показник на початок навчального року.  

Моральне та матеріальне стимулювання учнів 

 

Згідно Статуту учнівського самоврядування, кращі учні, які проявили себе в 

суспільнокорисній праці, навчанні, спортивному житті закладу, художній самодіяльності 

упродовж навчального року, нагороджуються грамотами закладу. 

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, планів спільних дій закладу з районним відділенням поліції, центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Нововодолазької РДА та Нововодолазької 

ОТГ щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі. 

Формування та розширення правових знань учнів здійснюється на уроках правознавства,   

основ здоров’я, громадянської освіти, у процесі виховної роботи в позаурочний час та 

індивідуальної роботи педагогів з вихованцями із застосуванням різноманітних форм та методів 

(засідання «круглого столу), правові дебати, правові ігри, вікторини, відеоуроки, сократівські 

бесіди, конкурси та виставки малюнків, плакатів, виготовлення буклетів  та ін.) 

На виконання  плану роботи закладу, був проведений тиждень правових знань «Ти і закон», 

тиждень протидії булінгу «Булінг не для нас!». Учні закладу долучилися до Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства». 
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Особлива увага педагогічного колективу приділялася діяльності щодо протидії булінгу серед 

учасників освітнього процесу. Усі педагогічні працівники пройшли онлайн-навчання за модулем 

«Безпечна і дружня до дитини школа», також у закладі сформовано команду педагогічних 

працівників для участі у проєкті «Безпечна і дружня до дитини школа» (далі –БДДШ), про що 

направлено відповідний лист до КВНЗ «ХАНО». У березні 2021 року члени шкільної команди 

БДДШ пройшли спецкурс «Система роботи безпечної і дружньої до дитини школи». Це дозволило 

запустити та модерувати опитування серед учасників освітнього процесу за допомогою онлайн-

інструменту «Експрес-оцінка» щодо визначення рівня комфортності та безпеки закладу освіти. За 

результатами опитування у квітні 2021 року шкільною командою БДДШ розроблено план 

реалізації змін концептуальної рамки «БДДШ». Його зміст доведено до відома працівників 

закладу, триває реалізація запланованих заходів.   

Рання профілактика правопорушень є одним з напрямків роботи психологічної служби 

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

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

недопущення протиправних діянь з боку учасників освітнього процесу.  

Упродовж навчального року працювала Рада профілактики правопорушень. На засіданнях 

розглядалися актуальні питання превентивного характеру. 

 Постійно оновлюється інформація в куточку правових знань щодо захисту прав та інтересів 

дітей.  

Показником ефективності роботи у напрямку правового виховання є відсутність випадків 

скоєння правопорушень учнями школи  у 2020/2021 навчальному році та відсутність учнів закладу 

на  обліку в районному відділенні поліції, наркологічному кабінеті поліклінічного відділення 

Нововодолазької ЦРЛ. 

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

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

Діяльність педагогічного колективу щодо соціального захисту учнів (вихованців), 

регламентована чинними нормативно-правовими актами з питань освіти та охорони дитинства та 

плану роботи закладу, постійно перебуває на контролі адміністрації закладу.  

 Серед пріоритетних завдань у 2020/2021 навчальному році у даному напрямку були:  

створення належних умов для життєдіяльності та різнобічного розвитку дітей, захисту їх 

конституційних прав і свобод, здійснення соціального супроводу дітей та сімей  пільгових 

категорій, рання профілактика злочинності і правопорушень, протидія булінгу, виявлення та 

протидія домашньому насильству. 

 Станом на 04.06.2021 року в закладі навчається 4 учнів, позбавлених батьківського 

піклування. Одна з них виховується у прийомній сім'ї, 3 дітей перебувають під опікою бабусь. 

Законними представниками цих учнів є їхні опікуни та прийомні батьки, тому саме вони 

здійснюють всі правочини щодо захисту прав та інтересів підопічних. На постійному контролі 

адміністрації  закладу знаходиться питання стану забезпечення дітей житлом, призначення та 

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

консультаційна допомога, перенаправлення до відповідних органів та служб. Одному з опікунів 

була надана допомога у процесі влаштування дитини на цілодобове перебування в інтернаті 

закладу. З метою узагальнення інформації щодо соціального супроводу дітей-сиріт  та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на всіх учнів вказаної категорії оформлені особови 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. 

Контингент учнів (вихованців) у своєму складі налічує 75 дітей різних пільгових категорій. 

Серед них: 

 23 дитини з багатодітних сімей (з них 1 – дошкільного віку);  

 3 дітей з інвалідністю; 

 2 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

 41 дитина з неповних сімей (з них 2 – дошкільного віку); 

 6 дітей, батьки яких є учасниками АТО; 
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2 дітей, які потрапили в складні життєві обставини. 

Протягом навчального року список дітей пільгових категорій залишався практично 

незмінним. А у порівнянні з минулим навчальним роком ( станом на травень 2020 та 2021) 

кількість дітей пільгових категорій зменшилась на 18%. 

Уже традиційною стала співпраця зі службами у справах дітей Нововодолазької селищної 

та районної рад, із сектором ювенальної превенції Нововодолазького відділення поліції. Вона 

здійснювалась відповідно до розроблених та затверджених планів спільних заходів з метою 

надання всебічної та кваліфікованої допомоги дітям пільгових категорій та сім'ям, які потребують 

соціальної підтримки, профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, булінгу, 

домашнього насильства. На виконання вказаних планів спеціалістами соціальних служб було 

проведено 2 просвітницькі заходи з учнями 7-го, 8-го класів, інспектором ювенальної превенції 

Нововодолазького ВП — 1 зустріч з учнями 6-11-х класів у рамках превентивної діяльності. 

Показником ефективності даного напрямку роботи можна вважати  відсутність у нашому закладі 

учнів, які перебувають на обліку у секторі ювенальної превенції. Тісної співпраці зі службами у 

справах дітей вимагали нові умови влаштування учнів закладу на цілодобове перебування до 

інтернату закладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 586 

“Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Соціальний педагог Осауленко О.Є. брала 

участь у засіданнях комісій з питань захисту прав дітей Нововодолазької селищної та районної 

рад, де відстоювала право дітей на цілодобове перебування у закладі, що давало їм доступ до 

повноцінного лікування, збалансованого харчування, ефективного навчання. Протягом 

навчального року правом на цілодобове перебування скористались 19 учнів, що становить 100 % 

тих, хто цього потребував. 

Протягом навчального року вихователями та класними керівниками здійснювалися 

обстеження житлово-побутових умов проживання 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 учасникам освітнього процесу, які потребували соціально-педагогічної, 

психологічної підтримки. Затрачено 605 годин індивідуальних та 122 години групових 

консультацій 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 приділяється достатня увага 

протидії булінгу (цькуванню). Так, на виконання Закону України від 18.12.2018 № 2657-VIII “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу” (цькування)”, у 

вересні 2020 розроблено план заходів щодо попередження такого негативного явища серед 

учасників освітнього процесу на навчальний рік. Станом на 04.06.2021 фактів проявів булінгу не 

зафіксовано.  

З метою забезпечення умов для безперешкодного доступу до навчального закладу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, на центральному вході до закладу розміщено табличку 

шрифтом Брайля з його назвою та вмонтовано кнопку виклику, вхід до гуртожитку облаштовано 

пандусом. 

 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 метою формування і розвитку 
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здоров’язбережувальної компетентності учасників освітнього процесу проводиться комплекс 

заходів щодо попередження випадків дитячого травматизму. З учнями 1-11-х класів (вихованцями 

дошкільних груп) проведено первинний інструктаж та бесіди про дотримання учасниками 

освітнього процесу обмежень задля запобігання поширенню ГРВІ COVID – 19, спричиненої 

корона вірусом SARS-COV-2. 

Відповідно до плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, проведено тематичні 

тижні: «Збережемо життя і здоров’я кожного», «Молодь за безпеку дорожнього руху!», «За 

здоровий спосіб життя. Молодь проти наркоманії та ВІЛ-інфекції», «Життя людини – найвища 

цінність», тиждень протидії булінгу тиждень цивільного захисту «Зумій себе захистити»; 

тематичні декади «Будь обережним з вогнем!» та «Безпечне літо»; місячник електробезпеки. 

Учні закладу взяли участь в обласному конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей» та 

конкурсі від компанії «Харків обленерго» «Соціальна аФішка 2020» «Безпечна електрика у моєму 

житті». За результатами цього конкурсу учениця 1-го класу Белебеха Варвара виборола І місце і 

була нагороджена грамотою та цінним подарунком. 

Для вихованців дошкільних груп та учнів 1-11-х класів проведено годин спілкування з 

елементами тренінгу «Пожежна безпека у громадських приміщеннях». Теоретичні знання були 

закріплені на практичному занятті «Евакуація з гуртожитку». Учні (вихованці) відпрацювали 

алгоритм евакуації з кімнат гуртожитку під час пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. 

У 2020/2021 навчальному році не зареєстровано випадків дитячого 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 2020/2021 

навчальному році відбувалася відповідно до чинного законодавства серед учасників освітнього 

процесу. 

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

безпеки та електробезпеки в закладі діє 121 інструкція. 

 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  та 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 кухні та пральні (протокол від 28.01.2021 № 18) та в березні 2021 року з 

педагогічними працівниками (протокол від 26.03.2021, № 19). 

 На початку 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 харчоблоці наявні «Плани дій працівників і учнів 

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

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. 



12 

 

 

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 2020/2021 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. В навчальному корпусі та гуртожитку на видних місцях були 

наклеєні знаки евакуації на випадок пожежі. 

28 квітня 2021 року з метою захисту та збереження життя та здоров’я працівників було 

проведено інформаційну роботу під девізом: «Передбачити, готуватися та реагувати на кризи- 

інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР».  

За 2020/2021 навчальний рік не було зареєстровано випадків травмування учнів 

(вихованців). Зареєстровано 2 випадки побутового травматизму: з санітаркою Телігою Оленою 

Володимирівною, що стався 04.01.2021, та машиністом з прання та ремонту спецодягу Тищенко 

Іриною Миколаївною 20.01.2021 року відповідно. Випадків виробничого 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: 

 - 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 2020 року 

№ з/п Показник Кількість дітей 

Всього учнів вихованців 

1 Кількість  дітей 204 171 33 

2 Кількість оглянутих  204 171 33 

3 Кількість здорових - - - 
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4 Кількість хворих  204 171 33 

5 Розподіл детей по групах для занять 

фізкультурою: 

 

основна - - - 

підготовча 203 170 33 

спеціальна 1 1 - 

6 Гармонійний розвиток 173 141 32 

7 Дисгармонійний розвиток 31 30 1 

 

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 два рази 

на рік з 28.09.2020 (наказ по закладу від 21.09.2020 № 170) та з 01.03.2021 (наказ по закладу від 

15.02.2021). 

Курси неспецифічної противірусної терапії та вітамінотерапії для учнів та вихованців 

закладу проводилися два рази  на рік з 16.11.2020 (наказ по закладу від 19.10.2020 № 19) та з 

22.02.2021 (наказ по закладу від 15.02.2021 № 47) 

Курси фітотерапії проводилися два рази на рік з 02.11.2020 по 30.11.2020 наказ по закладу 

від 19.10.2020 № 189 та з 12.05.2021 по 04.06.2021 наказ по закладу від 12.05.2021 №72 із 

використанням відварів лікарських трав. Фітозбори  призначалися учням та вихованцям відповідно 

до нозологічних форм та у вікових дозуваннях. Для проведення курсу фітотерапії  

використовувались лише якісні та сертифіковані лікарські трави. 

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

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

весняний періоди) згідно з двотижневим перспективним дієтичним меню (наказ по закладу від 

25.08.2020 № 127 та наказ від 17.09.2020 № 166 безмолочна дієта, та наказ від 18.01.2021 №35).  

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

відпущені фізіотерапевтичні процедури: електрофореза - 293 процедур, солюкс – 16 процедур, 
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ампліпульс – 210 процедур, дарсонваль – 14 процедур, пррооввооддииллаассяя  постановка аплікацій озокериту 

— 1312 процедури, КУФ зіву та носу – 156 процедур. Впроваджено курси ароматерапії - 2969 

процедур - 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 організму. 

Лікарями та медичними сестрами закладу ведеться щоденний амбулаторний прийом – 798 

амбулаторних звернень. Надається кваліфікована медична допомога та при необхідності перша 

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

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 знеболювальних засобів та сучасних стоматологічних матеріалів. Ведеться 

щоденний амбулаторний прийом - 498 амбулаторних звернень Проводиться профілактична робота, 

навчання дітей правилам гігієни, герметизація фісур зубів. Протягом року було сановано 92 особи. 

Здійснено роботу по проведенню фізичного розвитку вихованців та учнів, визначення груп 

здоров'я,виявлення дітей, які знаходяться на диспансерному обліку,було складено «Листи 

здоров'я». 

Відбулася робота з проведення проби Руф'є у вересні 2020, січні 2021, травні 2021 року з 

метою визначення показників функціонального резерву серця. Діти з низьким показником індексу 

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

 

Зміни показників індексу Руф’є протягом  2020/2021 навчального року серед учнів закладу 

№ з/п Показник індексу Руф’є Вересень 2020  Січень  2021 Травень 2021 

1 високий 2 1 3 

2 добрий 22 11 14 

3 середній 40 28 35 

4 задовільний 88 95 97 

5 низький 18 37 22 

 Усього дітей: 170 172 171 

  

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

відмічається покращення показників функціонального резерву серця серед учнів закладу. 

В нашому закладі навчаєється 1 дитина з інвалідністю. Серед комплексу заходів щодо 

роботи з нею можна виділити: суворий контроль за виконанням індивідуальної програми дитини з 

інвалідністю, проведення індивідуальних занять з ЛФК, а також впровадження постійного 

дієтичного харчування. 

ДДлляя  ввссііхх  ддііттеейй  ппррооввооддяяттььссяя  ззаняття з лікувальної фізкультури відповідно до розроблених 

інструкторами комплексів вправ. Вони є невід'ємною складовою частиною лікувально-

профілактичної роботи. Заняття спямовані на профілактику виникнення загострень захворювань 

органів травлення та на усунення порушень в роботі нервової та опірно-рухової системи дитини. 

Комплекс санітарно-епідеміологічних заходів забезпечує підтримання санітарно-

гігієнічного стану закладу на належному рівні і включає в себе:  

- огляд учнів та вихованців на педикульоз та коросту; 
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- 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 здійснюється щоденний ранковий огляд вихованців 

дошкільного підрозділу. Результати реєструються у відповідних журналах. За звітний період 

жодного випадку 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 

нашому закладі дотримується відповідний температурний режим. Класні кімнати та кабінети  

провітрюються на перервах, а рекреації – під час уроків (наказ по закладу від 25.08.2020 № 125). 

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 Наказу 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 Наказу МОЗ України 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 (12-41) та 

зберігаються у кабінеті медичної сестри, яка несе за них відповідальність, згідно наказу по закладу  

від 02.01.2020 № 15 та наказу від 04.01.2021 № 15. 

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

шшккоолліі    ввіідд  2255..0088..22002200  №№112266  ““ППрроо  ооррггааннііззааццііюю    ххааррччуувваанннняя  ууччнніівв  ((ввииххооввааннцціівв))  ззааккллааддуу  ттаа  

ппррииззннааччеенннняя  ккооммііссііїї  ппоо  ккооннттррооллюю  ззаа  яяккііссттюю  ддииттяяччооггоо  ххааррччуувваанннняя  ннаа  22002200//22002211  ннааввччааллььнниийй  рріікк””  іі  

ззддііййссннююєєттььссяя  ккооннттрроолльь  ззаа  яяккііссттюю  ппррооддууккттіівв,,  щщоо  ннааддххооддяяттьь  ддоо  їїддааллььнніі,,  ууммооввааммии  їїхх  ззббееррііггаанннняя,,  

ддооттррииммаанннняямм  ттееррмміінніівв  ррееааллііззааццііїї  ппррооддууккттіівв    іі  ттееххннооллооггііїї  ппррииггооттуувваанннняя  ссттрраавв,,  ссааннііттааррнноо--

ппррооттииееппііддееммііччнниимм  рреежжииммоомм  ххааррччооббллооккуу,,  ффааккттииччнниимм  ввииккооннаанннняямм  ммееннюю..  ЩЩооддеенннниийй  ккооннттрроолльь  ззаа  

ооррггааннііззаацціієєюю  ттаа  яяккііссттюю  ххааррччуувваанннняя  ззддііййссннююєє  ддіієєттииччннаа  ссеессттрраа..  ППииттаанннняя  ооррггааннііззааццііїї  ххааррччуувваанннняя  

ррооззгглляяддааєєттььссяя  ннаа  ннааррааддіі  ппррии  ддииррееккттооррооввіі,,  ппееддааггооггііччнніійй  ррааддіі  ттаа  ннаа  ззааггааллььнноо  шшккііллььнниихх  ббааттььккііввссььккиихх  

ззббоорраахх..  

ХХааррччуувваанннняя  ддііттеейй  уу  ззааккллааддіі  ооррггааннііззооввууєєттььссяя  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ііннссттррууккцціійй  ММііннііссттееррссттвваа  ооххооррооннии  

ззддоорроовв’’яя  УУккррааїїннии  ттаа  ннооррмм  ххааррччуувваанннняя  ззггіідднноо  зз  ППооссттааннооввооюю  ККааббііннееттуу  ММііннііссттрріівв  УУккррааїїннии  ввіідд  

2222..1111..22000044  №№  11559911  ««ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ннооррмм  ххааррччуувваанннняя  вв  ннааввччааллььнниихх  ттаа  ооззддооррооввччиихх  ззааккллааддаахх»»..  

ЗЗддііййссннююєєттььссяя  ппооддееккаадднниийй  ккооннттрроолльь  ввииккооннаанннняя  ннооррмм  ххааррччуувваанннняя..  ННооррммии  ххааррччуувваанннняя  ввииккооннууююттььссяя  

ппррааккттииччнноо  ззаа  ввссііммаа  ппооккааззннииккааммии  ннаа  110000%%  ..РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  ггооттооввиихх  ссттрраавв  ннаа  ккааллоорраажж  ——  

ззааддооввііллььнніі..  

УУ  ццььооммуу  ррооцціі  ддоо  ррааццііооннуу  ббууллии  ддооддаанніі  ссууххооффррууккттии,,  ссииррккооввіі  ммаассии  ттаа  ййооггууррттии..  ЩЩооддеенннноо  

ппррооввооддииттььссяя  СС--ввііттааммііннііззааццііяя  ттррееттььооїї  ссттррааввии  ((жжууррннаалл  CC--ввііттааммііннііззааццііїї  ссттрраавв))..  ВВ  ннааяяввннооссттіі  

ттееххннооллооггііччнніі  ккааррттккии  ппррииггооттуувваанннняя  ссттрраавв  ттаа  ддввооттиижжннееввее  ппееррссппееккттииввннее  ммееннюю  ддлляя  ссттоолліівв  №№  55  ттаа  №№  1155  

ввііддппооввіідднноо  ддоо  ппооррии  ррооккуу..  

ППррооттяяггоомм  дднняя  ддііттии  ооттррииммууююттьь  55--ррааззооввее  ххааррччуувваанннняя  зз  ппііддввиищщеенниимм  ввммііссттоомм  ббііллккооввиихх,,  

ввііттааммііннііззоовваанниихх  ппррооддууккттіівв,,  яякк  ттооггоо  ппооттррееббууєє  ссппееццииффііккаа  ззааххввооррюювваанннняя..  УУррааххооввууююччии  ооссооббллииввооссттіі  
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ппааттооллооггііїї,,  ззооккррееммаа  ззааххввооррюювваанннняя  шшллууннккооввоо--ккиишшккооввооггоо  ттррааккттуу  ттаа  ггееппааттоо--ббііллііааррннооїї  ссииссттееммии,,  ввссіімм  

ддііттяямм  22  ррааззии  ннаа  рріікк  ((ввеерреессеенньь  --  жжооввттеенньь  ттаа  ссііччеенньь  --  ббееррееззеенньь))  ппррооввооддииттььссяя  ддіієєттииччннее  ххааррччуувваанннняя  ––  

ссттіілл  №№  55..  ГГаарряяччиимм  ххааррччуувваанннняямм  ооххооппллеенніі  ввссіі  ддііттии..  ППррииййоомм  їїжжіі  ввііддббууввааєєттььссяя  вв  ооддиинн  іі  ттоойй  жжее  ччаасс  

ввііддппооввіідднноо  ддоо  рреежжииммуу  ррооббооттии  ззааккллааддуу..  ППееррссооннаалл  їїддааллььнніі  ззааббееззппееччеенниийй  ооддяяггоомм  іі  ннееооббххііддннииммии  

ууммооввааммии  ддлляя  ддооттррииммаанннняя  ппррааввиилл  ооссооббииссттооїї  ггііггіієєннии..  

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 ранньої, 

редиски, свіжої зелені, а також різноманітних фруктів. Урізноманітнювався раціон дітей горіхами 

та сухофруктами: ізюм, фініки. До молочних продуктів у меню додались 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. Так, наприклад: м’ясо та риба,молочні продукти завозяться двічі на 

тиждень, хліб  - щодня. ФОП «Алєксєєнко О.Л.» - постачальник м’яса, печінки, риби, птиці, 

молочних продуктів. ФОП «Бєлєвцов С.М.» - овочів, фруктів. Постачальником хліба є ФОП 

«Чучкіна О.В. ». На  всі продукти є документи, які підтверджують якість продукції: ветеринарні 

довідки та посвідчення про якість сировини. На харчоблоці не допускається прийняття або 

зберігання продуктів з простроченим терміном реалізації та заборонених продуктів , суворо 

дотримується товарне сусідство продуктів. Холодильне обладнання є в достатній кількості. Так, в 

наявності є холодильна камера глибокої заморозки для м’яса, а також холодильна камера глибокої 

заморозки для риби. Холодильна камера для молочних продуктів та холодильна камера низької  

заморозки (-12 •С) для зберігання м’яса , два холодильника для зберігання проб,холодильна камера 

для зберігання овочів та фруктів,холодильник для зберігання яєць.  

Харчоблок оснащений в достатній кількості технологічним обладнанням: 3 кухонні плити, 

тістомісильна машина, машина для протирання овочів, 2 електропательні, 2 м’ясорубки, 1 

овочерізка, 1 картоплечистка. Цього року було встановлено нову велику духову шафу, що дало 

змогу розширити ассортимент страв з м’яса, риби, картоплі та овочів . Харчоблок оснащений 

новими виробничими столами та стелажами і шафами, які були придбані цього року. 

Відповідно до вимог НАССР було повністю замінено і оновлено весь кухонний інвентар. 

Були придбані інсектицидні та бактерицидні лампи. 

На харчоблоці працює 11чоловік персоналу, з них: 1 шеф-кухар, 1 дієтсестра, 1 комірник, 4 

кухарі, 2 підсобних робітники та 2 технічних робітники. В закладі організовано 5-ти разове 

харчування , для дітей 3-6 років, 6-10 років, 10-13 років, 13-17 років . Вартість гарячого 

харчування для школярів – 100,20 грн. 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) проводять 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. 

Меню складається згідно з перспективним меню затвердженим начальником Головного 

управління Держпродспоживслужби у Харківськй області та відповідно до пір року. У весняному 

меню з березня учні отримують в раціоні салати із свіжих овочів: огірки, помідори, капуста рання, 

а також різноманітні фрукти — апельсини, банани, ківі, з травня - полуниця. Урізноманітнився 

раціон дітей горіхами та сухофруктами — ізюм, фініки, курага, чорнослив. З молочних продуктів 

діти отримують кефір, йогурти, сиркові маси, які їдять із задоволенням. 
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 Харчування учнів та вихованців у закладі здійснюється відповідно до норм, затверджених 

Санітарним регламентом від 25.09.2020 № 2205. Фізіологічні норми споживання основних 

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

виконанню норм харчування. Раціон харчування за білками, жирами, вуглеводами збалансований 

на 100%.Протягом року велася С- вітамінізація третіх страв. Санітарно-епідеміологічні норми на 

харчоблоці виконуються в повному обсязі. 

УУ  ззааккллааддіі  ввееддееттььссяя  ннееооббххііддннаа  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..  

 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  ((1122--3333))  ттаа  

ЖЖууррннаалліі  ррееєєссттррааццііїї  ммееддииччнниихх  ііннссттррууккттаажжіівв  ддлляя  ппррааццііввннииккіівв  ззааккллааддуу  ..  Обов'язково один раз в 

квартал проводяться бесіди про наркоманію , алкоголізм, тютюнопаління.  ББууллии  ппррееззееннттоовваанніі  

ссааннббююллееттнніі  ннаа  ттееммии::  ««ДДииффттееррііяя..  ППррааввееццьь  ..ККаашшллююкк..»»,,  ««ППллааккааттии  ппоо  ккооррооннооввііррууссуу»»,,  ««ООжжиирріінннняя  іі  

ккаарріієєсс  уу  ннооввооррііччннооммуу  ппааккууннккуу»»,,  ««ЯЯкк  ооббррааттии  ддооммаашшннььооггоо  ууллююббллееннццяя  ттаа  ддоогглляядд  ззаа  нниимм»»,,  ««ЯЯкк  ввииввеессттии  

пплляяммии  ввіідд  ппррооддууккттіівв  ххааррччуувваанннняя»»,,  ««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..  

ЗЗ  ммееттооюю  ффооррммуувваанннняя  ннааввииччоокк  ззддооррооввооггоо  ссппооссооббуу  жжииттттяя  вв  ууччнніівв  ттаа  ввииххооввааннцціівв  ммееддииччннииммии  

ппррааццііввннииккааммии  ззддііййссннююввааввссяя::  

    --щщооммііссяяччнниийй  ккооннттрроолльь  ззаа  ууррооккааммии  ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя;;  

  --ккооннттрроолльь  ззаа  ооррггааннііззаацціієєюю  ппееддааггооггііччннооггоо  ппррооццеессуу  ддлляя  ззааппооббііггаанннняя  ппееррееввааннттаажжеенннняя  ууччнніівв;;  

  --ккооннттрроолльь  ззаа  ссттаанноомм  ооссввііттллеенннняя  ,,ппррооввііттррюювваанннняя,,  ддооттррииммаанннняямм  ппррооттииееппііддееммііччннооггоо  рреежжииммуу  вв  ккллаассаахх,,  

ссппааллььнниихх  ккііммннааттаахх,,  ккооррииддоорраахх,,  ппррииммііщщеенннняяхх  ххааррччооббллооккуу;;  

--ккооннттрроолльь  ззаа  ппррааввииллььннооссттюю  ррооззммііщщеенннняя  ддііттеейй  ззаа  ппааррттааммии  ((ссллііддккуувваанннняя  ззаа  їїхх  ппооссттааввооюю  ппіідд  ччаасс  

ззаанняяттьь)).. 

 

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 
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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 2020/2021 навчального року звернень від громадян не надходило. 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 

 

 

 

 

 

  


