
Самозвіт 

Директора Плосківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 2019/2020 н.р. 

Протягом 2019/2020 н.р. у своїй діяльності я керувався Статутом закладу, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками 

директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що 

регламентують роботу керівника закладу освіти. 

 

1.Загальна інформація про заклад. 

Плосківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів (далі – заклад) є комунальною 

власністю Селятинської сільської ради. Управління здійснюється відділом 

освіти, культури, молоді та спорту Селятинської сільської ради. Будівля 

закладу прийнята в експлуатацію в 1976 році, земельна ділянка, яка належить 

закладу має площу 2,042 га. Станом на 01.09.2019 року в закладі до навчання 

приступило 203 учні в т.ч. 1 учень з особливими освітніми потребами. 

Протягом І семестру 3 учнів вибули та 2 прибули. Із закладу в ІІ семестрі 

вибуло 2 учнів та прибув 1 учень. Станом на 01.06.2020 в закладі налічувалось 

201 учень. 

Адміністрація закладу : 

№ 

з/п 
Посада П І Б Освіта 

Спеціальність за 

дипломом 

Стаж 

педагогічної 

роботи 

Стаж 

керівної 

роботи 

1 Директор 
Фіцич Роман 

Миколайович 
вища Фізика 9 р. 6 р. 

2 
Заступник 

директора з НР 

Ліска Сільва 

Олексіївна 
вища Російська мова 44 р. 20 р. 

3 
Заступник 

директора з ВР 

Фошка Любов 

Миколаївна 
вища Історія 17 р. 9 р. 

 

В закладі працює 29 педагогічних працівника з них 2 за сумісництвом. 

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація 

педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників закладу проводиться за Типовим 



положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та 

«Про загальну середню освіту». 

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою: 

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової 

кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності; 

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного 

самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня 

компетентності, майстерності та ефективності роботи. 

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не 

допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію. 

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи 

позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення 

атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які 

атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної 

та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил 

проходження атестації. 

Протягом 2019/2020 н.р. 9 педагогів успішно пройшли атестацію. 

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка 

відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо 

змісту, форм та методів проходження курсів. 

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості 

самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з 

індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе 

опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, 

що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, 

педагогічні ради. Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою 

на різних рівнях та із самоосвітою. 



2.Фінансово-господарська діяльність 

Інформація про використання бюджетних коштів 

Загальна сума по кошторису на 2019 рік становила 8301020,00 грн. у т.ч. 

5496400,00 освітньої субвенції 

Використано 

На оплату праці педпрацівників використано освітньої субвенції 4082936,51 

грн. 

На оплату праці обслуговуючого персоналу із додаткової дотації використано 

1026200,00 грн. 

Період Травень2019-Грудень2019 

2210(предмети, матеріали паливно-мастильні матеріали)- 471400,00 грн ( у.т.ч. 

місцевий залишок освітньої субвенції) 

Поточний ремонт Господарські матеріали (які були використані при 

поточному ремонті школи в липні місяці: фарби, водоемульсія, уголки до 

вагонки, вагонка, лики колорекси, щітки до покраски) 39875,00грн.  

Запасні частини до шкільного автобуса, спецодяг, канцелярскі товари та 

комплектувальні вироби – 20000,00 грн. Дизельне паливо для шкільного 

автобуса 5000,00 

Канцелярські товари(класні журнали,книги)  1312,00 

Залишок освітньої субвенції: Стіл та лава для їдальні 23154,00; 

Стіл демонстраційний для кабінету фізики 5900,00; 

Офісні меблі  20780,00; 

Парти одномісні антисколіозні, регулюючі 40шт для початкової школи

 51440,00; 

Обладнання для кабінетів фізики, математики, біології 38511,00;  

Кріплення для телевізора 43 VESA 200*200 760,00 

Мишка оптична USB 900,00 

Блок живлення 43010-Y 2500,00 

Господарські матеріали (які були використані при поточному ремонті школи в 

липні місяці) 13969,00 



Дошка стандарт 5-поверхонь 3000*1000-Комбі з розр. 4 шт. 13200,00 

Набір магнітів 6 шт. 4,00 

Набір аксесуарів для малювання 3шт. 810,00 

Маркерний набір (компл:4 марк. Губка, спрей арніка) 1 комп. 420,00 

Крейда ТСО 51 шт. 780,00 

 (залишок освітньої субвенції НУШ)  

Стіл учнівський 1-місний антисколіознийз полицею регулюємий 700*500*640-

760мм (18шт) 14076,00 

Стілець учнівський Т-подібний регулюємий по висоті 380*350*380-460мм 

(18шт) 9072,00 

LCD панель PRESTIGIO MultiBoard 65" L-series (PMB514L650) 131000,00 

Телевізор PHILIPS 43PFS5823/12 24800,00 

Інтерактивна дошка Touch Education System TES-82NSPIB 21000,00 

Проектор EPSON EB-U05 (V11H841040) 22500,00 

Ноутбук ASUS X542UF-DM004T (90NB0IJ2-M00050) 25500,00 

Ноутбук ASUS R540MB (R540MB-GQ084T) 110700,00 

Документ камера Eloam VE802AF 7400,00 

Проектор BENQ MW535 (9H.JJX77.33E) 11500,00 

Мобільна підстака для MultiBoard 65" 15600,00 

Клітина рослина 6365,00 

Клітина тварина 6365,00 

Комплект лабораторний «Оптика і квантова фізика» 14700,00 

Комплект лабораторний «Молекулярна фізика і термодинаміка» 14460,00 

Комплект лабораторний «Електрика і магнетизм» 19800,00 

Комплект лабораторний «Механіка» 15930,00 

Разом: 447 620,00 

Багатофункціональний пристрій EPSON L222  5300,00 

Комплект чорнил EPSON L222(2*чорн.3*кольор) 885,00 

Кріплення для LED VESA 200*200 815,00 

Дидактичні матеріали 32225,00 



Стіл письмовий з шухлядами праворуч НУШ 2173,00 

Стінка СДМ-3 НУШ 5998,00 

Кутовий елемент до стінки НУШ 2шт. 2194,00 

Шафа 3-х місна з фігурними дверима НУШ 3шт. 8337,00  

НУШ Комп’ютерне обладнання 14475,00 

Набір «Велика музична торбина» 4900,00 

3110»Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  

LED телевізор PHILIRS 50PFS5803/12 14600,00Фрезер Bosch POF 1400 ACE

 5540,00 

Токарний станок Metabo DS 150 3250,00 

Ударна дриль Bosch GSB 13 RE  2820,00 

Сверло по металлу YATO HSS-TiN 6-38мм 1275,00 

Набор рубанок TOPEX 6-24 мм 4 шт 1675,00 

Ножовка по дереву СТАЛЬ 40111 450 мм 1350,00 

Лобзик Bosch Professional GST8000,710Вт 3240,00 

Лопата BudMonster совкова-пісочна ЛСП №1 250x270 мм 580,00 

Лопата BudMonster штикова загострина ЛКО  580,00 

Гілкоріз Gruntek Luchs 685 мм 3100,00 

Ножиці по металу Stanley Aviation 2300,00 

Аптечка спортивно-туристична групова 1440,00 

Набір стендів для кабінету трудового навчання "Технологія праці для 

хлопчиків" 4125,00 

Комплект дитячої футбольної форми FB-Sport (р.XL) 8100,00 

Набір футбольних м'ячів Select Taifun BOX №5 10 шт. 7100,00 

Намет Presto Soliter 4  7650,00 

Мат гімнастичний Boxer 200х100х10 см 7920,00 

М’яч волейбольний PU MIKASA 3650,00 

Теннісний стіл GSI-Sport Athletic Light Blue 4680,00 

Спальний мішок "Кокон" Crivit 225х80см  3920,00 

Мяч волейбольний PU LEGEND LG5186 2740,00 



Професійний мяч віннер 5130,00 

Ракетка для настільного тенісу Joola Rosskopf Smash 2980,00 

М'яч баскетбольний Extreme Motion №7  2420,00 

М'яч волейбольний Mikasa V390W 2340,00 

Волейбольна сітка Капрон 15 капронова з тросом D 1,2 мм 15 см для волейбола 

 1980,00 

Коврик туристичний "Rubak 8" Naprolom  1380,00 

Обруч "Разноцвет 3" великий (82 см) 0171 1080,00 

Скакалка XQmax Jump Rope PV 3ASS CLR  1080,00 

Сітка для тенісу Sanqiang Unior з кріпленням 724,00 

Ракетки для настольного тенніса Stiga Tronic 1420,00 

М'ячі для настільного тенісу Donic Elite 1* 40+ 6 шт. Білі 368,00 

Сітка для баскетбольного кільця Joerex Різнобарвна 660,00 

Рюкзак ROYAL MOUNTAIN 8462 2640,00 

Комплект стендів у спортзал “Правила техніки безпеки” 3100,00 

Воротарська форма 18 оранжева р.50 [XL] 550,00 

Воротарські рукавички SportVida SV-PA0020 Size 8 520,00 

Сітка футбольна World Sport (2 шт) FN-04-5 1820,00 

Аптечка спортивно-туристична групова 770,00 

Конус тренировочний h23см 390,00 

3110»Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  

Настільна дискова пила Bosch 24643,00  

Силовий тренажер   RN-Sport зі штангою 4 грифи (TrX4_075) 8250,00 

Бензопила MSMS61,40 см 15717,00 

Разом: 156997,00 

Процесор AMD Ryzen 3 2500,00 

Материнська плата ASUS PRIME A320 1550,00 

Оперативна пам'ять APACER DDR4 4GB 2666MHZ 1180,00 

 SSD накопичувач TRANSCEND MTE110S 256GB 1150,00 

Корпус CASECOM CJ-171 890,00 



Камера для відеоспостереження Hikvision DS-2CD1323 4600,00 

Ламінатор lamiMARK  230 1700,00 

Мийний пилосос Domotec MS-4412  3600,00 

Додаткова дотація:  

Господарські матеріали 7952,00 

Запчастини для автобуса 11372,00 

Інформаційні стенди з ОП,ПБ,ЦЗ 1137,00 

Учнівські футболки «Джура» 2550,00 

Лічильник електричної енергії NIK3 ARP6 3740,00 

Шкільна форма для дітей сиріт (2 комплекти) Шкільна та спортивна форма 

дітям-сиротам 4600,00 

3шт. 8700,00.Передплата періодичних видань 7658,24 

2230 харчування-91000,00 грн (харчування малозабезпечених )використано  

всі кошти. Залишок 0,00 грн. 

2240 послуги –121600 грн  вик, Мікробіологічне дослідження води» 763,22 

Підключення та налаштування мережі Internet 54750,00Дератизаційні, 

дезінфекційні послуги 1000,00 

Технічне обслуговування вогнегасників ВП-5 320,00Курси Цивільного захисту

 560,00 

Пакет оновлень програмного «КУРС» 1050,00 

Страхування шкільного автобуса 596,16Залишок 0,00 грн 

2250 «Видатки на відрядження педагогів» 9920,00 

Курси НУШ 975,00 

2273 світло =38000 грн використано всі 

2275 дрова 77035.00грн використано всі гроші закуплено  

Викачка нечистот 1035,00. 

2800 податки екологічний податок та спец водовикористання 2500,00 грн. 

Книги для поповнення бібліотечного фонду «Основи християнської етики»

 800,00  

Період січень 2020-травень 2020 



2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар»: 

Дизельне паливо для шкільного автобуса  9000,00 

(залишок освітньої субвенції)  

Інструменти для трудового навчання  

Шруповерт 5900,00 

Шліфовочна машина 3790,00 

Плашки 750,00 

Рубанки 750,00 

Плоскогубці 575,00 

Пилка по метелу 700,00 

Полотно по металу 450,00 

Струпцина столярна 340,00 

Струпцина ремінна 980,00 

Струпцина кутова 970,00 

Струпцина столярна 910 мм 3140,00 

Струпцина столярна 150 мм 1220,00 

Фрези по дереву 975,00 

Набір сверл 630,00 

Набір кільцевих пил 360,00 

Набір перових сверл 240,00 

Випалювач по дереву 1780,00 

Штангенциркуль 1100,00 

Рівень 80 см 200,00 

Пилка по дереву 850,00 

Сверлильний станок 4300,00 

Спорт інвентар  

Табло електронне універсальне 4700,00 

Шведська стінка 4500,00 

Форма футбольна 15шт 11850,00 

Спальники 5шт 3550,00 



Палатка 5400,00 

Музичне обладнання  

Мікрофон 3450,00 

Радіо мікрофон  7700,00 

Стойки до мікрофонів 2550,00 

Стойки до колонок 3800,00 

Колонки 9200,00 

Набір кабелів з конекторами 1400,00 

Акумулятори АА 1000,00 

Зарядний пристрій 900,00 

Запасні частини для шкільного автобуса  

Масло 3000,00 

Фільтр масляний 300,00 

Фільтр тонкої очистки 320,00 

Фільтр топливний 180,00 

Акумулятор 140А 7800,00 

Кардан рульової рейки 500,00 

Протитуманна фара 700,00 

Антифриз 3400,00 

2230 харчування 17143,50грн 

2240 «Оплата послуг»:  

Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації та системи 

оповіщення людей про пожежу в приміщеннях Плосківського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Селятинської сільської ради 150550,00 

Влаштування влаштування пожежного щита Плосківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Селятинської сільської ради 9643,00 

Капітальний ремонт туалетів   272591,00 



3.Матеріально-технічна база навчального закладу. 

Заклад постійно намагається створити умови для роботи і навчання, 

відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, 

оснастити заклад новим сучасним обладнанням. Кожен рік під час літніх 

канікул в закладі виконуються капітальні та косметичні ремонти. Ведеться 

кропітка праця по підготовці закладу до нового навчального року. Є висновки 

державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень 

вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини та інших 

дозвільних інстанцій. 

В закладі є їдальня, бібліотека, спортивна зала, спортивний майданчик, 

кабінет Захисту Вітчизни,  майстерня та комп’ютерний клас. З кожним роком, в 

залежності від фінансування закладу, матеріально-технічна база поповнюється 

та оновлюється. 



4.Навчально-виховна робота у закладі. 

Всі діти шкільного віку, які проживають на території обслуговування 

закладу охоплені навчанням. Велика увага в закладі приділяється включенню 

всіх дітей у освітній процес. 

В закладі існує система роботи профільного навчання. Ураховуючи 

потреби учнів, бажання батьків і можливості закладу, у 10-ому та 11 класі 

здійснюється поглиблене вивчення української мови та історії України. 

У 2019/2020 н.р. в початковій школі 27 учнів мали достатній та високий 

рівень навчальних досягнень. На жаль в 5-9 класах кількість таких учнів менша 

– 21 учень, а в старших класах їх всього 2 учні. 

Згідно наказів МОЗ та МОН України цьогорічна ДПА в 4 та 9 класах була 

скасована у всіх закладах, крім ДПА для 11 класів у формі ЗНО, яку вони могли 

проходити за бажанням.  

Учні нашого закладу є традиційно активними учасниками різних 

конкурсів, турнірів та змагань. Сім з них вибороли треті місця в ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. Двоє учнів друге місце та один учень 

перше місце, який гідно представив заклад на ІІІ етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад та виборов третє місце. 

Шість учнів здобули треті місця в різноманітних конкурсах на рівні 

громади. По двоє учнів здобули другі та перші місця в даних конкурсах. Також 

команди учнів в спортивних та колективних турнірах гідно представили заклад 

та здобули два перших і два других місця. 

Поряд з цим є ще ряд недоліків, а саме: зменшення якості знань учнів в 

старшій ланці закладу та матеріально-технічна база закладу, яка ще не повністю 

оновлена. 



5.Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі: 

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й 

поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному 

використанню учнями основних методів і засобів формування здорового 

способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної 

складових здоров’я. 

Для попередження та виявлення захворювань до початку навчального 

року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами. Всі 203 

учні (100%), отримали довідку 086-1/0. Відповідно до результатів даного 

обстеження учні розподілені на фізкультурні групи: 

спецгрупа – 12 учнів, 

підготовча – 27 учнів, 

основна – 164 учні. 

 Протягом навчання медичною сестрою закладу здійснюється постійний 

моніторинг здоров’я здобувачів освіти. 



6.Організація харчування учнів у навчальному закладі: 

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам 

учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних 

захворювань, в закладі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х 

класів. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за 

термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний 

режим.  

Учні молодшої ланки перебувають у їдальні в супроводі вчителів. Крім 

того на кожній перерві знаходиться черговий вчитель. Медична сестра ретельно 

слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, 

дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно-

епідеміологічної служби. Меню знаходиться на видному місці в обідній залі, у 

ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків 

порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку 

знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний 

режим на харчоблоці не порушується. Роботу медпункту й харчоблоку 

систематично перевіряє районна Держспоживслужба. 

Згідно законодавства та рішень сесії Селятинської сільської ради діти 

пільгових категорій харчуються за рахунок закладу. Решта учнів мали змогу 

харчуватись за власний кошт. 

Класні керівники систематично пояснюють учням важливість гарячого 

харчування для збереження їх здоров’я. 



7.Співпраця з батьками. 

Виховання дитини – це щоденний та кропіткий процес. Тому 

педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з 

метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку 

дитини. Батьки є соціальним замовником закладу, а тому беруть активну участь 

у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з 

професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно 

співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, 

спілкуються з родиною. Однією з традиційних з форм роботи з батьками у 

закладі є батьківські збори. На яких батьки мають змогу обговорити разом з 

класним керівником проблеми в освітньому процесі своїх дітей. Нажаль через 

карантин в ІІ семестрі не було проведено щорічне свято для батьків «Галактика 

зірок» та батьківські збори. 

 В наступному році, як керівник закладу, я продовжу роботу над 

покращенням матеріально-технічної бази та посилю контроль за станом 

викладання вчителями-предметниками в старшій ланці закладу  


