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ЗВІТ 

директора Великосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

            Великосорочинської сільської ради 

   Бороховича Петра Миколайовича 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Шановні працівники колективу, батьки, жителі села!  

Відповідно до Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед 

педагогічним колективом та громадськістю, звіт директора школи, щоб підбити 

підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора протягом 2019-

2020 н. р. 

Цей навчальний рік особливий. Ми працювали в умовах нового Закону 

«Про загальну середню освіту». Також, у своїй діяльності протягом звітного 

періоду, працівники школи керувалися Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, 

посадовими обов`язками директора школи, колективною угодою, Положенням 

про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та 

громадськістю та іншими нормативними актами. Відповідно до цих нормативних 

документів була організована робота всього шкільного колективу. 

На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 311 учнів 

(проти минулого року більше на 10 учнів), з них 151 – хлопці та 160 – дівчата. 

1 – 4 класи : 136 учні, 

5 – 9 класи : 138 учнів, 

10 – 11 класи : 37 учнів. 

1-А – 18 уч., 1-Б – 18 уч., 2-А – 18 уч., 2-Б – 17 уч., 3-А – 14 уч., 3-Б – 16 

уч., 4-А – 16 уч., 4-Б – 19 уч.; 5-й – 26 уч., 6-й – 27 уч., 7-А – 17 уч., 7-Б – 14 уч.; 

8-А – 16 уч., 8-Б – 16 уч.; 9-й – 22 уч.; 10-й – 15 уч., 11-й – 22 уч. 

Кількість учнів за останні роки : 2011-2012 н. р. – 319; 2012-2013 н. р. – 

303; 2013-2014 н. р. – 306; 2014-2015 н. р. – 310; 2015-2016 н. р. – 289; 2016-2017 

н. р. – 285; 2017-2018 н. р. – 291; 2018-2019 н. р. – 300. 

Один учень школи навчається за індивідуальною формою навчання. 

У 2019-2020 н. р. працювало чотири групи продовженого дня, в яких були 

охоплені учні початкових класів та діти із Солонцівської сільської ради. 

На кінець навчального року навчалось 305 учнів (+ один учень на 

індивідуальному навчанні) (1-4 класи – 133 уч., 5-9 класи – 135 уч., 10-11 класи – 

37 уч.). 

На початок навчального року до складу учнів школи входило 14 дітей, які 

проживають на території Солонцівської сільської ради. Слід відмітити, що діти, 

які проживають на території Великосорочинської сільської ради, навчаються 

також у Великосорочинській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІІ 

ступеня, Шишацькій обласній гімназії-інтернаті для обдарованих дітей 

Полтавської обласної ради, Розбишівській спеціальній загальноосвітній школі-

інтернаті Полтавської обласної ради. Всі діти, які проживають на території 

Великосорочинської сільської ради, занесені до списків дітей і підлітків від 6 до 

18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років. Вони погоджені з 

Великосорочинською сільською радою. Відповідно до них, можна зробити 
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висновок, що всі діти шкільного віку охоплені навчанням. Після закінчення 9-го 

класу учні школи здобувають повну загальну середню освіту у школі, вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічних училищах. 

Робочий навчальний план школи на 2019-2020 н. р. крім обов’язкової 

інваріантної частини мав варіативну. Варіативна складова сформована за двома 

напрямками. Частина годин відводиться на збільшення годин на вивчення 

окремих предметів інваріантної складової (5-й клас «Українська мова», 6-й 

«Українська мова», математика, англійська мова, 7-й клас – українська мова, 

англійська мова, 8 клас – англійська мова, 9-й кл. – англійська мова, 

правознавство, 10-й клас – українська мова, біологія, алгебра), частина – 

відводиться на курси за вибором.  

5 - 9 класи – курс «Російська мова».  

8 клас – курс «Модуль числа» та «Основи фразеології». 

Ефективна освітня діяльність школи на сучасному етапі неможлива без 

використання інформаційних технологій.  

Комп’ютеризація школи здійснюється за 4 напрямками: навчальна 

діяльність, педагогічна діяльність, управлінська діяльність, обслуговуюча 

діяльність. 

В школі створена локальна мережа, до якої підключено всі комп’ютери, є 

підключення до мережі Інтернет. Збір, зберігання, обробка та аналіз інформації 

здійснюється за відпрацьованою схемою.  

Всі комп’ютери в школі підключені до швидкісного оптоволоконного 

Інтернету від Укртелеком, зі швидкістю 100 Мбіт/с, що дає змогу:  

 використання ІР – адреси (блок з 4 адрес); 

 забезпечення постійного, синхронного каналу доступу до Інтернет 

комп’ютерними мережами з гарантованою швидкістю; 

 одночасний доступ для роботи та навчання у мережі Інтернет великої 

кількості ПК; 

 забезпечення он-лайн доступу відеоспостереження та охорони 

закладу; 

 вільний безпровідниковий доступ Wi-Fi; 

 проведення он-лайн навчання, відеонарад, конференцій; 

 доступ до Всесвітніх навчальних програм; 

 доручення до сучасної ІР – телефонії (SIP-Trunk, Хмарна - АТС) 

 по школі в цьому році прокладено мережу, яка забезпечує доступ до 

Інтернет в кожній класній кімнаті та службових приміщеннях. 

У школі постійно використовується ЄДЕБО КУРС: Школа.  

В Інтернет мережі існує WEB-сторінка школи (http://zoshvs.at.ua). Учителі, 

учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із 

подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами. 

Сайт школи потребує модернізації. 

Вже традиційно педагогічний колектив популяризує своїх напрацювання 

через сайт школи. Протягом 2019-2020 н. р. вчителі постійно розміщували свої 

методичні розробки, сценарії заходів та статті на сторінках шкільного сайту. 

Адміністрація школи активно використовує Інтернет-мережу та 

електронну пошту в управлінській діяльності. Також широко залучаються 

http://zoshvs.at.ua/
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ресурси мультимедіа у проведенні методичних заходів: психолого-

педагогічних, науково-теоретичних, проблемних семінарів, широко 

використовуються інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради. 

У навчальному процесі використовуються 36 комп’ютерних програмних 

засобів навчання: з української мови та літератури – 3, світової літератури – 2, 

історії – 6, географії – 3, хімії – 4, фізики – 2, біології – 8, математики – 4, 

іноземної мови – 2, природознавства – 2. 

У 2019-23020 н. р. в зв’язку з епідемією коронавірусу було дотриманням 

вимог карантину та організовано дистанційне навчання для учнів школи з 

використанням сервісів ZOOM, Viber, Skype.  

Методична робота у Великосорочинській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється 

згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, 

рекомендаціями МОН України, нормативно-правовими документами про 

середню освіту й проводиться на діагностичній основі. 

 Однією з найефективніших форм науково-методичної роботи є робота над 

єдиною науково-методичною проблемою – колективна форма пошукової 

діяльності щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою 

вдосконалення освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня педагогів. У 2019-2020 навчальному році колектив школи працює над 

науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів 

шляхом удосконалення освітнього  процесу на інноваційній основі з метою 

побудови нової української школи», що стало поштовхом до пошукової роботи 

щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою 

вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-

кваліфікаційного рівня вчителів, сприяла підвищенню їх теоретичної підготовки.  

   Координатором методичної роботи є педагогічна рада на розгляд якої 

виносяться основні питання навчально-організаційної та методичної роботи, 

навчання та виховання учнів. На засіданнях педагогічної ради було розглянуто 

питання: «Організація освітнього процесу в умовах реформування загальної 

середньої освіти в Україні», «Розвиток творчого потенціалу та життєвої 

компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних 

технологій як чинника соціалізації та адаптації учнів у сучасному суспільстві», 

«Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти». 

Плануванню роботи педагогічної ради передує значна робота методичної 

ради, яка була створена початку навчального року. До її складу увійшли 

досвідчені педагоги: Демочко О.В. Прокоф’єва Н.О., Кондратенко Т.В., Стецюра 

Л.М., Іщенко Н.В., Гончаренко О.В. Протягом року проведено 5 засідань 

методичної ради згідно плану роботи.  

Важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи є 

методичні об’єднання, які є основною ланкою в розробці та запровадженні 

прогресивних форм і методів навчання та виховання. Протягом 2019-2020 

навчального року було організовано роботу 6 шкільних методичних об’єднань: 

вчителів початкових класів та вихователів; вчителів математики, фізики та 

інформатики; вчителів біології, хімії, трудового навчання та фізичного 

виховання; вчителів суспільно-гуманітарного циклу та класних керівників. 

Робота об’єднань була спрямована на ознайомлення з новими інструктивними 

документами, новітніми методиками, технологіями, альтернативними 
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програмами та підручниками. Враховуючи те, що вчитель мусить постійно 

вчитися, поповнювати й поновлювати свої знання методики, на засіданнях 

методичного об’єднання обов’язково заслуховуються питання теоретичної 

підготовки з актуальних проблем навчання та виховання. Кожне з методичних 

об’єднань провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами.  

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими 

способами зберігання інформації під час проведення уроків з різних предметів у 

школі широко використовується комп’ютерна техніка, Інтернет, мультимедійні 

засоби навчання. У цьому навчальному році школа працювала на навчальних 

порталах «ЯКлас», «Learningapps.org», «На Урок». На порталі «На Урок» вчителі 

публікують свої методичні розробки.  

Ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального 

та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється 

шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів 

впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої 

особистості.  

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — 

результативність освітнього процесу. 

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими 

школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад. 

За результатами ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Великосорочинська ЗОШ зайняла перше місце в районі, здобувши найбільше 

призових місць – 19 (8 перших місць, 4 других місця, 7 третіх місць).  

У цьому навчальному році учениця Малюк Єлизавета стала призером ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології – зайняла ІІІ 

місце (11-й клас).  

Учні школи брали активну участь в конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика та конкурсі знавців української літератури імені Т. Г. Шевченка, 

здобувши 10 призових місць (2 перших місця, 6 других місць, 2 третіх місця). 

Старанність дітей буде відмічена після закінчення карантину преміями та 

призами, кошти на які закладені у бюджеті Великосорочинської сільської ради.  

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована 

науково-методичній темі «Використання інноваційних технологій виховання у 

роботі класного керівника як засіб формування креативності інноваційної 

особистості». Працюючи над нею вирішувались наступні завдання: 

 виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки організації 

краєзнавчої та військово-патріотичної роботи; 

 створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

 турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

 естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових 

підготовки учнів до дорослого життя; 

 продовження сумісної роботи педагогів, учнів та батьків. 

Наша школа взяла участь у таких проектах: 

 змагання серед шкіл на тему безпеки на дорозі Хештег-Марафон  

#SpeakUpUkraine. 
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 У вересні учні та вчителі нашої школи приєдналися до Всесвітнього маршу 

за клімат «Я підтримую кліматичний марш #climatestrike #unitedforclimate». 

 Щороку учні та вчителі школи разом з усіма жителями села , яке за доброю 

традицією проводиться 17-18 вересня школа брала активну участь у святкуванні 

Дня села. Учні з учителями влаштували флешмоб «Я люблю Сорочинці». 

Школярі взяли участь уконкурсі «Малюнки на асфальті». До цього ж свята була 

приурочена виставка малюнків «Рідний край, моє село», у виставці взяли участь 

учні початкових класів. Загалом було представлено 95малюнків.  

 18 вересня, в рамках відзначення 76-ї річниці визволення Великих 

Сорочинець від німецької окупації, в школі було організовано велопробіг по 

історичних місцях села. У заїзді прийняли участь учні 10-11 класу. В їхньому 

маршруті була зупинка і для  покладання гірлянди до меморіальної дошки 

загиблих односельців, та до пам’ятного знаку рострілу жителів села і меморіалу 

«невинно убієнним» під час німецької окупації. Цього ж дня члени історико-

краєзнавчого гуртка вирішили пройтися слідами бойових дій, вшанувати пам’ять 

полеглих, глибше ознайомитися з історичними подіями нашого краю. Для них та 

учнів 8-х класів адміністрацією школи була спланована та організована 

екскурсійна поїздка. Рухаючись по маршруту навколо села учні побачили 

підприємство газонафтопереробної галузі, ознайомилися з особливостями 

природи рідного краю, відвідали с. Ковалівку та с. Покровське. 

 19 вересня відбулася Виставка осінніх композицій «Дарунки пані Осені». 

Були представлені вироби із природного матеріалу та осінніх квітів. Виставка 

залишила неабияке враження і захоплення.  

 До Міжнародного дня миру був проведений флешмоб «Ми за Мир в нашій 

країні, ми за мир на всій Землі». В кожного учня в руках було дві стрічки кольору 

Державного прапора України та голуб миру. В кожного учасника флешмобу було 

одне єдине бажання – «Нехай буде мир в усьому світі». 

 4 жовтня була проведена виставка малюнків «Безпека на дорозі очима 

дітей». А ще наша школа приєдналася до національної програми дорожньо-

транспортного травматизму дітей та молоді #TrafficChallenge.  

 Святкували в цей день і День посмішки та одне з найбільш шанованих 

професійних свят – свято Дня учителя. Цього ж дня була організована виставка 

дитячих малюнків до Всесвітнього тижня космосу.  

 14 жовтня в Україні відзначаються одразу три свята — Покрова Пресвятої 

Богородиці,День захисника України й День українського козацтва. Не забуваючи 

традиції, звичаї українського козацтва, була проведена виховна година у формі 

гри розуму «Козацтво» для учнів 7-б та 8-а класів. 

 Щоб вкотре пригадати правила поведінки на дорозі, було проведено 

цікавий, пізнавальний квест «Дорожня абетка». Мета цього заходу – ознайомити 

учнів з місцями безпечного переходу проїжджої частини дороги, із дорожніми 

знаками, закріпити і актуалізувати знання учнів про дорожній рух і правила 

безпечної поведінки на вулицях, розвивати пізнавальні інтереси, уміння 

орієнтуватися та виховувати культуру поведінки на дорогах. 

 9 листопада, з нагоди Дня української писемності та мови, який 

відзначають 9 листопада, учні 3-х класів провели захід «Мова моя солов’їна». 

https://www.facebook.com/hashtag/climatestrike?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDDTfTMIzjCFK0yiKR6O71UJu2NZiHwCvPQDuOCzYEPzj-wyV4JzyitbDCXULntJPWfvph2vRgib6k2-za0R5q8JQs8q-w0qTwm9f9rw-Tx3kqiMPzB-Pp6UsE8Z_nQPt_CRLaRg2u7m7_wK-Dox-y_L4MHNAcnySZZGchHphgk2NQDsBe3MhCFqpvqdW3v5IideG2jYtYEY5nbqoJGurfQ93wSsh__zp5A_RRBsRZOcueGcQ5cn5cH3K8HEagjePY03WzckQnoVFN5N26skXb0pSisfZ3BdVsaNqVuGNXD4E7_-xnHDSdgYQu0qfBfqf_7F69qM8M3uDISx5Orrnf_og&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unitedforclimate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDDTfTMIzjCFK0yiKR6O71UJu2NZiHwCvPQDuOCzYEPzj-wyV4JzyitbDCXULntJPWfvph2vRgib6k2-za0R5q8JQs8q-w0qTwm9f9rw-Tx3kqiMPzB-Pp6UsE8Z_nQPt_CRLaRg2u7m7_wK-Dox-y_L4MHNAcnySZZGchHphgk2NQDsBe3MhCFqpvqdW3v5IideG2jYtYEY5nbqoJGurfQ93wSsh__zp5A_RRBsRZOcueGcQ5cn5cH3K8HEagjePY03WzckQnoVFN5N26skXb0pSisfZ3BdVsaNqVuGNXD4E7_-xnHDSdgYQu0qfBfqf_7F69qM8M3uDISx5Orrnf_og&__tn__=%2ANK-R
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Закінчився захід флешмобом, де діти з пазлів-областей склали карту України. Це 

символізувало об’єднання мовою всієї України. 

 Наша школа уже в котрий раз взяла активну участь у волонтерській 

діяльності. З 11 по 19 листопада 2019 року була проведена волонтерська акція - 

«Допоможемо воїнам Спецпідрозділу Батальйону Полтава», в якій активну 

участь взяли учні та вчителі школи. Було зібрано і передано волонтерам: цукор, 

сухофрукти, олію, картоплю, капусту, цибулю, хрін, моркву, калину, макарони, 

крупи, рушники вафельні, махрові, чай, каву, консерви, консервоване сало, 

овочі, смалець, варення, шкарпетки, пральний засіб, а також — дитячі малюнки 

та листи.  

 29 листопада Наша школа – переможець еко-проекту, Zero Waste School, 

мета якого навчати учнів та вчителів шкіл із різних куточків України 

сортуванню відходів та організації цього процесу в своїх громадах. Після 

перемоги у проекті ми не зупинилися, а продовжуємо змінюватися самі та 

змінюємо інших. Упродовж листопада, за ініціативи учнівського 

самоврядування та адміністрації школи, відбувалась акція «Сортувати - не 

можна викинути» зі збору вторинної сировини (макулатури, пластикових та 

скляних пляшок). Її метою було не змагання між класами «хто більше», а 

розвиток у дітей екомислення, спрямоване на свідоме, відповідальне ставлення 

до оточуючого простору та на виховання культури споживання та 

популяризацію вторинної переробки ресурсів. 

Загалом зібрали 465 кг макулатури, 58 кг. пластикових пляшок, 169 шт. скляних 

пляшок та 135 кг битого скла. Виручені кошти витратили на придбання 

новорічних прикрас для новорічної ялинки. 

 Учні 9-го та 11-го класів школи, відвідали фестиваль професій 

«Профіленд» в м. Полтава, який проводив Полтавський обласний молодіжний 

центр. На заході було представлено 113 професій на 25 локаціях. Метою 

проведення міроприємства було створення різновікового профорієнтаційного 

простору. 

 Напередодні Всесвітнього дня Української Хустки, який відзначали 7 

грудня 2019 року, жіночий рід нашої шкільної родини приєднався до флешмобу 

«Зроби фото з хусткою». 

 19 грудня відбувся виховний захід для учнів початкової школи до свята 

Миколая. Цього ж дня в школі відбулася виставка малюнків «Святий Миколаю, 

здійснимою мрію!» Також всі учні отримали подарунки від Святого Миколая. 

 23 грудня в приміщенні Великосорочинського краєзнавчого музею 

відбулися урочистості, присвячені 365-й річниці з дня народження нашого 

земляка – гетьмана Лівобережної України Данила Апостола. Шкільні 

інтелектуали прийняли участь в змаганнях «Козацька звитяга», приурочених 

цьому ювілею. Команди «Прометей» (8-Б клас) та «Січовики» (8-А клас) з 

ентузіазмом змагалися за перемогу та продемонстрували глибокі знання з історії 

козацтва та рідного краю. 

 Щороку, в новорічні дні, в нашій школі проходить виставка різдвяно-

новорічних композицій «Зимова феєрія» та серія Новорічних свят відповідно до 

вікових груп. Цьогоріч свято проходило біля нової штучної ялинки. 
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 22 січня в День Соборності України учні та вчителі школи приєднались до 

флешмобу «В єдності сила народу». Понад дві тисячі долоньок з побажаннями 

миру, щастя та добра Україні, залишили на карті нашої держави учні нашої 

школи. Карта України, з різнокольоровими дитячими долоньками,прикрашатиме 

стіну фойє третього поверху і щодня буде нагадувати учням, що в єдності вся 

сила нашого народу. 

 14 лютого, в день Святого Валентина, у нашій школі на другому поверсі 

були розміщенні дві великі скриньки, куди всі бажаючі мали змогу вкинути 

привітання Цього ж дня учні 10-го класу організували святковий концерт та 

дискотеку для старшокласників а також проведено гру «Хто зверху?». 

 18 лютого до нас завітали харківські просвітники Вікторія Круглова та 

Сергій Биченко, які привезли «Мандрівну науку» і познайомили вчителів школи 

та району з інтерактивними методами навчання. 

Вікторія презентувала методи, які допоможуть учителям урізноманітнити 

навчальний процес, зацікавити ним сучасних учнів. Багатьом присутнім 

сподобалися нові підходи до викладання предметів природничого циклу, а 

класоводи та класні керівники запозичили безліч креативних ідей. Вона 

презентувала британський проєкт e-Bug, який: у доступній формі знайомить зі 

світом мікробів; пропонує прості практичні завдання, які не потребують значних 

матеріальних затрат; спонукає учнів дотримуватися правил особистої гігієни, для 

збереження індивідуального здоров’я; направлений на виховання культури 

використання антибіотиків; формує дослідницькі навички, уміння працювати у 

команді, розвиває лідерські якості; виховує ціннісне ставлення до здоров’я, 

особисту відповідальність за власне здоров’я; розвиває комунікабельність, 

толерантність; налаштовує на розв’язання ситуаційних проблем, що сприяють 

критичному мисленню дитини; пропагує необхідність вакцинації. Учні школи 

були в захваті від інтенрактивних дослідів, презентованих Сергієм Биченком, які 

вони проводили самостійно. Цікавими були вправи на логіку, на розгадування 

зашифрованих фразеологізмів, а зав’язати шнурки на кросівках за допомогою 

щипців було неймовірно складно. Не менш захоплюючими були й інші досліди. 

Сподіваємося, що наша співпраця буде продовжена, а «Мандрівна наука» в 

повному обсязі ще завітає в нашу школу. 

 4 березня До Шевченківського тижня, учні 8-А та 8-Б класів, створили 

оригінальний плакат поета, художника та мислителя Т. Г. Шевченка. Портрет 

Кобзаря виготовлений з 24-х фрагментів, розфарбованих дітьми власноруч.  

 Учениці 11-го класу школи незвичайно привітали жіночий колектив школи 

із святом 8 Березня. Вони своїми руками виготовили чудовий гобелен: кошик, 

наповнений квітами та колосками пшениці.  

 21 травня в нашій школі організовано онлайн флешмоб у вишиванці.  

 1 червня традиційного святкування дня захисту дітей, через карантин, не 

вдалося влаштувати. Тому в нашій школі був організований онлайн флешмоб 

«Запусти літачка щастя». 

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядались на 

нарадах при директору: «Захист прав дітей-сиріт, дітей під опікою та з 

малозабезпечених сімей», «Про організацію та проведення осінніх канікул», 

«Стан відвідування учнями школи», «Стан проведення факультативів, гуртків, 

спортивних секцій», засіданні педагогічної ради: «Превентивне виховання як 
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засіб профілактики правопорушень серед неповнолітніх»; засіданнях 

методичного об’єднання класних керівників: «Проблеми патріотичного 

виховання», «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та 

підлітків на основі гуманізації сучасної школи», «Удосконалення родинного 

виховання учнів». 

В школі на протязі 2019-2020 навчального року була організована гурткова 

робота та діяльність спортивних секцій. 

Спортивні команди школи щорічно мають гарні результати у районних, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

У вересні 2019 року учні Великосорочинської ЗОШ I-III ступенів, вихованці 

гуртка сумо під керівництвом Сергія Івановича Голінки, взяли участь у 

Чемпіонаті України з сумо серед юнаків (IV ранг) в м. Харків. Команда в складі 

Зензін Артема (7-Б клас), Волоцької Вікторії та Терешонок Вероніки (9-й клас) 

показала відмінний результат серед 600 учасників. Терешонок Вероніка – 3 

перших місця, триразова чемпіонка України, Волоцька Вікторія – дворазова 

чемпіонка і бронзовий призер. Зензін Артем зайняв п’яте місце в категорії до 35 

кг серед 34 учасників (трішки не вистачило сил щоб стати бронзовим призером). 

25-27 жовтня, в м. Полтава, відбувся Кубок України з сумо серед жінок та 

чоловіків. Учні нашої школи Терешонок Вероніка та Волоцька Вікторія взяли 

участь в змаганнях та вибороли у дорослих спортсменів призові місця: 

Терешонок В. зайняла третє місце серед жінок, Волоцька В. – п’яте  

В жовтні 2019 року у м. Чернівці відбувся Відкритий чемпіонат громадської 

організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Україна» з 

дзюдо «Хто ти, майбутній олімпієць?» І знову Вероніка отримала перемогу. Вона 

змагалася серед дівчат 2003-2005 р. н. Грамотою також нагороджений тренер 

переможниці Голінка Сергій Іванович.  

У місті Сігетсентміклош (Угорщина) з 26 по 29 вересня 2019 року проходив 

чемпіонат Європи з сумо серед юніорів та юнаків (ІІ ранг). В змаганнях 

прийняли участь понад 500 юних спортсменів з 11 країн континенту. За три дні 

змагань Україна зайняла перше загальнокомандне місце у всіх трьох вікових 

категоріях та виборола 22 золоті, 9 срібних і 27 бронзових медалей. Серед них є 

наша гордість: Вероніка Терешонок та Вікторія Волоцька. Вероніка Терешонок 

здобула перемогу над представницями із Естонії, Польщі, Німеччини та, 

поступившись у фіналі Угорщині, виборола срібло. Вікторія Волоцька виграла в 

учасниць Польщі, Болгарії, Росії, поступилася місцем представниці Німеччини 

та посіла ІІІ місце. 

15 листопада, в м. Горішні Плавні, відбулися змагання з боротьби дзюдо 

Гімназіади Полтавщини 2019-2020 навчального року серед школярів. В них 

брали участь майже сотня учасників. Вони були в складі команд-представників 

від м. Горішні Плавні, Кременчука, Кременчуцького району, м. Полтави, м. 

Пирятину, Лохвиці, Нових Санжар, Кобеляк, Шишак та команда нашої школи 

від Великосорочинської ОТГ. В запеклій боротьбі наші учні не поступалися в 

майстерності іншим учасникам і привезли додому достойні нагороди: Волоцька 

Вікторія – І місце, Король Анастасія – І місце, Цись Альона – ІІ місце, Плетенець 

Анастасія – ІІ місце, Васюк Максим – ІІІ місце, Дрожжа Максим – ІІІ місце, 

Даценко Анна – ІІІ місце, Макогон Вероніка – ІІІ місце, Терешонок Вероніка – 
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ІІІ місце. В загальному командному заліку команда дівчат посіла перше місце, 

хлопців – п’яте. 

4 листопада, в м. Кременчук, відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо 

серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження. В ньому брали участь майже 

200 учасників з усієї Полтавської області. Учениці 5-го класу нашої школи взяли 

участь в чемпіонаті і вибороли достойні нагороди: Демченко Альона – ІІ місце, 

Бен Мохамед Софія – ІІ місце, Демочко Анна – ІІІ місце. 

25 січня, в м. Кременчук, відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо. В 

ньому взяли участь учениці нашої школи. Постійні наполегливі тренування юних 

дзюдоїстів і зусилля вчителя нашої школи Голінки Сергія Івановича дали 

чудовий результат і допомогли здобути перемоги: Волоцька Вікторія – І місце, 

Терешонок Вероніка – І місце і Король Анастасія – ІІ місце чемпіонату. До того 

ж, Терешонок Вероніка і Волоцька Вікторія, виборовши золоті нагороди в 

чемпіонаті Полтавської області, здобули право представляти нашу область на 

чемпіонаті України з дзюдо. Він відбуватиметься з 29 січня по 01 лютого в м. 

Львів. 

12 січня, в м. Кременчук, відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо. 

Учениці 9-го класу нашої школи взяли участь в чемпіонаті і вибороли достойні 

нагороди: Волоцька Вікторія – ІІ місце, Терешонок Вероніка – ІІ місце і Король 

Анастасія – ІІІ місце. 

16 лютого, в м. Кременчук, відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо 

серед юнаків та дівчат 2005-2006 р. н. Учні нашої школи гідно представили 

Великосорочинську громаду та свою школу на змаганнях і повернулися додому з 

цілою колекцією нагород. Золоті медалі чемпіонату вибороли учні 9-го класу 

Волоцька Вікторія, Терешонок Вероніка, Дрожжа Максим та учениця 7-А класу 

Макогон Вероніка, срібну медаль та ІІ місце чемпіонату виборола Король 

Анастасія (9-й клас) 01-02 лютого, в м. Кременчук, відбувся чемпіонат 

Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2007-2008 р. н., в якому 

приймали участь учні нашої школи. Кучеренко Павло, учень 7-Б класу, виборов 

ІІ місце чемпіонату. 

20-21 лютого, в м. Луцьк, відбувся Чемпіонат України з боротьби сумо серед 

молоді. Учениці 9-го класу нашої школи Волоцька Вікторія і Терешонок 

Вероніка брали в ньому участь, достойно виступили та повернулися додому з 

нагородами: Терешонок Вероніка отримала бронзову медаль, завоювавши третє 

місце чемпіонату. 

10 грудня в спортивному залі нашої школи відбулися зональні районні 

змагання в залік Гімназіади з баскетболу. Команда Великосорочинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів під керівництвом тренера, вчителя нашої школи Опухлого Юрія 

Васильовича, здобула перемогу.  

12 листопада, на базі Полив’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів, відбулися 

змагання з міні-футболу в залік обласної Гімназіади школярів. В складі команди, 

що захищали честь району, були учениці нашої школи Терешонок Вероніка, 

Павлик Анастасія, Козуліна Дарина. В них взяли участь команди трьох районів: 

Миргородського, Шишацького та Великобагачанського. Наші дівчата показали 

гарну гру. 

23 жовтня на базі Полив’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулися змагання з 

міні-футболу в залік районної Гімназіади школярів. Наші футболісти під 
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керівництвом вчителя фізичної культури школи Опухлого Ю. В. та керівника 

секції спортивного напрямку Крота В. Ю. привезли додому два перших місця. 

16 жовтня, у спортивному залі, нашої школи пройшли зональні змагання з 

міні-футболу, на першість дитячо-юнацької футбольної ліги району. Наші 

футболісти вибороли І місце і вийшли у фінал районних змагань.  

У Великих Сорочинцях відбулося урочисте відкриття спортивного 

майданчика зі штучним покриттям. Там відбувся перший футбольний турнір, де 

грала футбольна команда «Колос» Великосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів і 

здобула І місце. 

3 жовтня в м. Миргороді відбувся «Фестиваль чемпіонів. Відкриті уроки 

футболу». Організований благодійним фондом «Розвиток футболу України». У 

фестивалі брали участь діти віком від 10 до 14 років. Учасниками стали 12 

команд з Миргородського району в тому числі й наші учні, які здобули перемогу 

та отримали подарунки від германських спонсорів – 5 футбольних м’ячів джома, 

канат, 3 скакалки, конуси, а також кожен учасник отримав футболку з 

елементами фестивалю. 

З 2003 року у школі було відроджено шкільне лісництво, членами якого 

зараз є 20 учнів школи. Сьогодні його роботою керують представник 

Гоголівського лісництва Куленко Ігор Анатолійович та вчитель біології школи 

Іщенко Наталія Василівна. 

Адміністрація школи постійно працює над зміцненням та модернізацією 

матеріально-технічної бази. Приміщення школи складається з двох об’єднаних 

корпусів які мають два і три поверхи, загальна площа всіх приміщень якого 

становить 6803 кв. м. У школі обладнано 35 класних кімнат та кабінетів, 

загальною площею 2052 кв. м.  

Серед них кабінети математики та фізики з мультимедійними 

комплексами. В цьому році проведені роботи з модернізації кабінетів хімії, 

географії, біології, української мови та літератури, історії, початкових класів. 

На сьогоднішній день ми можемо відзвітувати про повністю облаштований 

і готовий до початку нового навчального року кабінет історії та географії. 

Мультимедійний комплекс, інтерактивна дошка, нові меблі, дидактичні 

матеріали та навчальні карти і глобуси, свіжий ремонт нададуть можливість 

значно краще засвоїти навчальний матеріал та покращити рівень знань учнів. 

В процесі виконання робіт знаходяться ще декілька шкільних кабінетів. 

Облаштовано мультимедійними комплексами кабінети початкової школи, 

біології, хімії, ремонтні роботи в яких ще ведуться. Діти прийдуть на навчання і 

сядуть за парти в оновлених класах, де навчатися буде значно комфортніше і 

навчальний процес буде забезпечено сучасною технікою. 

Пріоритетним напрямком розвитку школи є піклування про її 

наймолодших учнів. Концепція НУШ передбачає зміну поглядів та методів 

навчання і значне покращення матеріальної і дидактичної бази початківців. 

Декілька разів на рік початкова школа Великосорочинської ЗОШ оновлюється та 

поповнюється новими засобами навчання. Кожного року капітально 

ремонтуються та облаштовуються меблями та партами, згідно нових стандартів, 

по два класи. За 2019-2020 навчальний рік поповнення матеріальної бази 

початкової школи мультимедійною технікою відбувалося тричі. Спочатку 

мультимедійний комплекс було встановлено в 1-А класі. Зараз ми звітуємось про 
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те, що встановлені нові мультимедійні комплекси з інтерактивними дошками, з 

ноутбуками, проекторами, ламінаторами та БФП в 2-Б і в 1-Б класі. В даний час 

ведуться роботи по встановленню такого ж комплексу в майбутньому 1-му класі, 

який тільки набираємо. А в найближчій перспективі, коли з’являться виділені 

кошти по програмі НУШ, подібний мультимедійний комплекс з’явиться в 

паралельному 1-му класі. Початкова школа Великосорочинської ЗОШ 

однозначно забезпечена найкраще з усіх шкіл Миргородського району. В цьому 

навчальному році школою було отримано велику кількість дидактичних 

матеріалів, конструкторів, ЛЕГО, наборів спортінвентарю та музичних 

інструментів. За кошти залишку минулорічної освітньої субвенції, вже влітку, 

було закуплено дидактичних матеріалів на значну суму, що значно покращить 

освітній процес, а унаочнення стануть вагомою допомогою в роботі вчителів. 

Зараз класоводи майбутніх 1-х класів складають запит на закупівлю дидактики 

та унаочнень тільки для своїх першачків на суму майже 40000 грн. Ми вважаємо, 

що першокласники і вся початкова школа Великосорочинської ЗОШ має 

достатнє  матеріальне забезпечення навчального процесу.  

Маємо три комп’ютерних класи з офісною технікою, два з яких обладнані 

мультимедійними проекторами. Кількість комп’ютерів у класах на початок 

навчального року: кабінет №22 – 10, №24 – 16, №25 – 7. Для управлінської 

діяльності, використовується 9 комп’ютерів. Нещодавно встановили телевізори у 

шкільному актовому залі та фойє школи на 1-му поверсі. В цьому році повністю 

оновлено сучасною комп’ютерною технікою один з класів школи та закуплено 

декілька ноутбуків. 

Завдяки старанням керівництва ОТГ, відділу освіти, культури, молоді і 

спорту та дирекції школи, у Великосорочинській ЗОШ створюється новий 

інформаційний простір – простір майбутнього. 

Школа отримала доступ до сучасного швидкісного оптоволоконного 

Інтернету та швидкими темпами створює матеріальну базу з великої кількості 

нових гаджетів. Завдяки цьому, ми отримуємо доступ до нових інформаційних 

технологій та перейдемо на якісно новий рівень організації навчання, викладання 

усіх шкільних дисциплін, позакласної роботи та дозвілля школярів. 

Нещодавно, морально застарілу, встановлену дуже давно комп’ютерну 

техніку одного з комп’ютерних класів, замінили повністю на нову – в нашій 

школі з’явився новий сучасний комп’ютерний клас! Це дозволить вчителям 

повністю реалізувати навчальні програми, буде сприяти їх професійному і 

творчому розвитку. Учні школи зможуть відчути себе впевненими 

користувачами потужної, нової, що відповідає вимогам та запитам сучасності ще 

на довгі роки, комп’ютерної техніки. 

Створені умови для нарощення інтелектуального потенціалу та до 

можливого залучення учнів до науково-дослідницької діяльності. Відбулося 

утворення бази для роботи з обдарованими дітьми. Очікуємо на зростання 

результативності навчання. 

Новий комп’ютерний клас є своєрідним гарантом якості навчання в умовах 

впровадження нових стандартів в шкільну освітню систему. А сучасне 

програмне забезпечення допоможе учням і вчителям реалізувати свій творчий 

потенціал. 
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Ширші можливості для навчання та проведення шкільних міроприємств 

з’явилися в наших учнів. В школі встановлено два сучасних великих телевізори. 

Матриця Android 9, великий об’єм пам’яті прирівнюють їх до сучасних 

комп’ютерів. Діагональ 55 дюймів, швидкий Wi-Fi модуль, Smart TV, управління 

голосом, надпотужний звук, картинка, наближена до реальності, якість 

зображення 4-К забезпечать комфорт та більші можливості, ніж в інших 

гаджетах, адже недаремно саме ця модель стала вибором року №1 в Україні в 

2019 році. Розташовані в актовому залі та фойє першого поверху, вони дадуть 

можливість проводити загальношкільні міроприємства, розширять діапазон 

доступу до Інтернету та створять умови для навчального процесу в умовах 

карантину (адже створена можливість проводити уроки з дотриманням 

соціальної дистанції). Великосорочинська ЗОШ покращує матеріальну базу та 

забезпечує освітній і виховний процес на високому рівні. 

Багато років в школі відчувався дефіцит нових меблів. В цьому році 

вдалося вирішити більшість проблем. Було закуплено велику кількість нових 

сучасних, безпечних, екологічних шкільних меблів. Завдяки цьому, корпусні 

меблі з’явилися навіть в тих класах, де їх взагалі не було. Нові шафи, двотумбові 

столи, м’які стільці, шафи для зберігання дидактичного матеріалу, шафи 

комбіновані, стінки «Дніпро», столи для оргтехніки, стільці «Флеш» приємно 

здивують першого вересня наших учнів та вчителів. 

У Великосорочинській ЗОШ активно створюється освітній простір нової 

української школи (НУШ). Нові меблі є одним із елементів удосконалення 

навчально-виховного процесу та повинні забезпечити створення осередків для 

вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів-початківців, які підуть в 

перший клас. 

Надійні та комфортні, що відповідають вимогам сучасної школи, а головне 

– нові, і в великій кількості, меблі, які школа встановлює в цьому році, значно 

покращать умови для навчання та проведення дозвілля в стінах навчального 

закладу нашим дітям. 

Для проведення навчально-дослідницької роботи на прилеглій території 

школи розміщені навчально-дослідні ділянки загальною площею 1га. 

У школі є спортивний зал площею 648 м2, зал для занять секцій площею 80 

м2, баскетбольний майданчик – 420 м2, майданчик нестандартного спортивного 

обладнання – 120 м2. Встановлено Для занять фізичною культурою 

використовуємо стадіон села загальною площею 1,5 га з футбольним полем - 

105×74 м2. Працює їдальня на 186 посадочних місць, бібліотека, книжковий 

фонд якої становить: книжок – 10393, навчальних підручників – 6524, науково-

педагогічних та методичних посібників – 53, періодичних видань – 2, актова зала 

на 200 місць, обладнано дві навчальних майстерні та кабінет обслуговуючої 

праці. Два внутрішні туалети розміщені на першому поверсі для учнів 1-4 класів 

та два на другому поверсі – для учнів 5-11 класів. 

В цьому році розпочалися роботи по модернізації шкільних внутрішніх 

туалетів: На даний момент складено та затверджується проектно-кошторисна 

документація стосовно великого капітального ремонту. Роботи забезпечать 

доступ до туалетів людям з особливими потребами, нову сучасну вентиляційну 

систему, реконструкцію приміщень, нове сантехнічне та електрообладнання. 
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Силами школи протягом минулого року відремонтовані нові приміщення 

для шкільної бібліотеки, проведені ремонтні роботи 1-х класів за вимогами 

НУШ. Підготували класи до нового навчального року (пофарбували підлогу, 

стіни, стелю, дошки та ін.) Проведено роботи по ремонту подвір’я школи. За 

фінансової підтримки Народного депутата України Олега Івановича Кулініча, 

відбулася заміна частково понівеченої доріжки на нову, красиву і якісну – з 

тротуарної плитки. За підтримки фірми ДТЕК, проведено ремонт харчоблоку 

школи. В даний час розроблено програму подальшої співпраці з Компанією 

ДТЕК по подальшій модернізації та вдосконаленню харчоблоку та їдальні школи 

і продовження ремонтних робіт розпочнеться найближчим часом. 

Адміністрація школи запланувала здійснити ще велику кількість ремонтів 

та вдосконалень, які надзвичайно потрібні, забезпечать збереження життя та 

здоров’я дітей, покращать функціонування закладу та зроблять комфортнішим 

навчання.  

В даний час уже зроблено: 

В школі облаштовано два дитячих майданчики: спортивного – з 

тренажерами, біля спортзалу та ігрового –поблизу стадіону. «Орбітрек», 

«Маятни-Твістер» та «Атлетичний комплекс» дадуть можливість учням 

загартовувати свій організм, зміцнювати та розвивати м’язи, займатися 

фізичними вправами. Школярі надаватимуть перевагу заняттю спортом на 

майданчику, тим самим зміцнюючи своє здоров’я та уникаючи шкідливого 

впливу «вулиці». Ігровий майданчик з безліччю гойдалок, качалок, каруселей, 

містків, балансирів, драбинок, пісочниць та великим ігровим комплексом 

«Малюк», стали чудовим подарунком для малечі, місцем для веселого та 

активного відпочинку. 

У нашій школі з’явилося нове місце для відпочинку учнів. Чудові альтанки 

прикрасили наше подвір’я, розмістившись в затишному місці паркової зони, в 

тіні декоративних дерев. Тепер діти в прохолоді затінку, на свіжому повітрі, 

зможуть гратися, малювати, читати, користуватися гаджетами та проводити 

змістовні бесіди. Зелень природи, спів птахів, прохолодний вітерець, дружня і 

весела розмова стануть запорукою доброго настрою під дахом альтанок. 

Наша школа постійно розвивається і вдосконалюється, ремонтується і 

перебудовується. Створюються умови для комфортного навчання учнів та 

перебування їх в стінах школи.  Для цього залучаються всі можливі ресурси. 

Допомога, яку надають благодійники, є одним із важливих джерел вирішення 

проблем закладу. 

В минулому році було проведено реконструкцію харчоблоку школи, що 

значно наблизило її до вимог впровадження в Україні системи НАССР в 

шкільних навчальних закладах. Компанія ДТЕК профінансувала ремонт 

приміщення, закупівлю нового обладнання (електроплита, тістоміс, морозильна 

камера), створила умови забезпечення теплою водою гарячого цеху, встановила 

нову сучасну, потужну витяжну систему. Їдальня і харчоблок значно 

покращилися і створені умови забезпечать дітей різноманітним, якісним і 

здоровим харчуванням. На осінніх канікулах в школі було проведено 

вдосконалення теплового режиму в деяких класах та приміщеннях. Учні 1-го, 8-

го класів та працівники школи матимуть значно тепліші та комфортніші умови 

для роботи та навчання. Це нові батареї для покращення системи опалення. 
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Адміністрація школи, учні та трудовий колектив щиро дякують за надану 

допомогу: 

Народному депутату України Кулінічу Олегу Івановичу, 

Директору АОПП «Великосорочинське» Харченку Михайлу Івановичу, 

Директору АФ «Зоря-Агро» Порощаю Станіславу Володимировичу, 

Приватному підприємцю Донцю Констянтину Сергійовичу, 

Компанії ДТЕК, 

ТОВ «Сорочинський ярмарок». 

У цьому навчальному році була надана благодійна допомога 

підприємством Еко-Тепло, яка була використана на придбання матеріалів для 

ремонту навчальних кабінетів.  

Ми дуже надіємося на подальшу плідну співпрацю на благо дітей, які 

навчаються в стінах Великосорочинської ЗОШ. 

У шкільному приміщенні проводяться роботи із заміни вікон на сучасні 

металопластикові. Цей процес почався в жовтні-листопаді 2015 року і триває до 

цього часу. В минулому році було замінено 2 вікна харчоблоку та 24 вікна і двоє 

дверей приміщення початкової школи. Влітку планується заміна 8 вікон їдальні 

та 1 вікна в початковій школі, але це не вирішує повністю питання по заміні 

вікон. Маємо велику надію на дофінансування продовження робіт по заміні вікон 

школи, адже це нагальна потреба, яка принесе значний енергозберігаючий ефект 

та зекономить кошти громади на опалення. 

В грудні 2019 року, коли в більшості шкіл всі роботи та ремонти зупинено, 

у Великосорочинській ЗОШ було зроблено чимало. Вдосконалено інтернет-

мережу. По школі було проведено сотні метрів нових кабелів та встановлено 

нове обладнання. До кожного класу та кабінету підвели мереживі кабелі, а Wi-Fi 

поширюється на всю територію закладу. Завдяки оптоволоконним технологіям, 

збільшилася можлива швидкість передавання даних до максимальних 

показників. Це забезпечило учнів кращими умовами для навчання та дозвілля. 

На подвір’ї школи було встановлено декілька камер відео спостереження та 

удосконалено освітлення шкільного подвір’я а також сходів школи та частини 

приміщень. Збудовано два нових об’єкти по вдосконаленню каналізаційної 

системи школи. Прокладено три доріжки з твердим покриттям у вигляді 

бетонних плит, частково відремонтовано тверде покриття подвір’я школи. 

На під’їздах до школи, завдяки ініціативі шкільної команди учасників, 

Всеукраїнського змагання «Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine» та адміністрації, 

встановлено декілька нових попереджувальних дорожніх знаків, які зроблять 

дорогу до школи для наших учнів безпечнішою. 

Наймасштабнішим був ремонт першого поверху старого навчального 

корпусу школи для потреб початкової школи, в ході якого було замінено більше 

двох десятків вікон та проведені величезні об’єми робіт всередині приміщення. 

Зараз цей об’єкт тимчасово, до завершення будівництва нового корпусу дитячого 

садочка, зданий в оренду терміном на 1 рік дошкільному закладу ясла-садок 

«Ластівка».  

Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України «Про освіту», заклади 

освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані 

оприлюднювати на своїх WEB-сайтах кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік 
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товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога із зазначенням їх 

вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством. Дирекція школи оприлюднила фінансовий звіт за 2019 рік. З 

ним можна ознайомитися на VEB-сайті школи в розділ меню «Фінансовий звіт». 

У 2019/2020 навчальному році у школі працює 35 педагогічних 

працівників. З них вищу категорію мають 14, І категорію – 9, ІІ категорію – 6, 

спеціаліст – 3, тарифні розряди – 3. Учителі Іщенко Н.В., Демочко О. В. мають 

педагогічне звання «Вчитель методист», учителі Борохович П. М., Гончаренко 

О.В., Голінка С.І., Опухлий Ю.В., Кухарук Л.В, Кондратенко Т.В. мають 

педагогічне звання «Старший учитель». 

 Повністю реалізований план підвищення фахової майстерності вчителів 

шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Полтавському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В.Остроградського та інших освітніх закладах.  

Плідна методична робота сприяла тому, що за результатами атестації 

педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році вчителю історії і права 

Бороховичу Петру Миколайовичу та учителю початкових класів Кондратенко 

Тетяні Володимирівні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «Старший учитель»; учителю початкових класів 

Булах Наталії Григорівні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії»; вчителю англійської мови Дерев’янко Інні Миколаївні 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» учителю історії 

Борохович Надії Миколаївні; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

другої категорії» учителю початкових класів Фесенко Яні Володимирівні та 

практичному психологу школи Фесенку Миколі Вікторовичу; підтверджено 

одинадцятий тарифний розряд бібліотекарю школи Зуєнко Наталії Сергіївні. 

Вчителі школи брали участь і у нетрадиційних методах роботи, наприклад, 

Ed-Camp. 

У школі організовано харчування учнів початкових класів та дітей 

пільгових категорій, малозабезпечених за рахунок коштів Великосорочинського 

сільського бюджету. Вартість харчування – 15 грн. на одну дитину. Учні 5-11-х 

класів харчуються за кошти батьків. Оплата за харчування проводилася за 

квитанціями, які видавалися в кінці місяця батькам. Рішенням сесії 

Великосорочинської сільської ради до штату школи додано 1 посаду кухаря, що 

сприяло покращенню організації харчування. Слід відмітити також, що шкільна 

їдальня постійно забезпечувалась необхідним посудом, інвентарем, миючими 

засобами. 

Медичне обслуговування дітей забезпечує сестра медична, яка є в штаті 

школи. Організовуються медичні огляди дітей лікарями Великосорочинської 

амбулаторії сімейної медицини, Миргородської ЦРЛ. У школі ведеться облік 

дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. 

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу є одним з пріоритетних в діяльності пед. колективу школи. Вся робота в 

цьому напрямку проводиться відповідно до Законів України «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних 
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правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ й інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу школи з цих питань, а її виконання постійно 

контролюється адміністрацією школи. У школі є фахівець з охорони праці, 

призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, сплановано 

відповідні заходи, своєчасно проводиться навчання з охорони праці. 

У школі відпрацьована система вступного інструктажу, первинного, 

повторного та за різними видами діяльності для працівників та учнів школи. На 

початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно і своєчасно 

проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, 

спортивними змаганнями. 

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кабінети фізики, хімії, інформатики, спортзал мають необхідний 

перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. 

Адміністрацією школи, вчителями фізкультури, класними керівниками 

проводиться систематична робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. У школі розроблено цілу низку заходів 

щодо попередження травматизму учнів та працівників, під час навчально-

виховного процесу у школі та у побуті, причини виникнення травм з`ясовуються, 

аналізуються, складаються відповідні акти та проводяться профілактичні заходи. 

Питання роботи щодо запобігання дитячого травматизму, охорони життя і 

здоров’я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в 

позаурочний час обговорювалося на батьківських зборах. Перед початком 

канікул, святкових днів учні та батьки ознайомлювалися з пам’ятками про 

дотримання правил поведінки, техніки безпеки. 

В цьому році успішно пройшли навчання та практичні заняття для 

працівників школи з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці і 

пожежної безпеки з перевіркою знань та видачею свідоцтв. 

Основною формою роботи серед неповнолітніх із попередження 

правопорушень була правоосвітницька робота, яка здійснювалась за допомогою 

як масових заходів, так і індивідуальних. 

Робота відбувалася на підставі річного плану роботи школи та планів 

класних керівників, в яких передбачено проведення заходів з профілактики 

правопорушень, злочинності, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму, 

правового виховання учнів. 

З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, попередження 

скоєння насильства було проведено: 

- обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту; 

- профілактичні рейди «Урок»; «Хто спізнився?»; «Зовнішній вигляд». 

- профілактичні бесіди. 

У школі під постійним контролем знаходились питання: 

- відвідування учнями школи; 

- виконання заходів, спланованих у річному плані школи, щодо попередження 

злочинності та запобігання дитячій бездоглядності. 

Класні керівник постійно контролювали відвідування учнями школи. 

Причини пропусків занять негайно з’ясовувалися, через постійний контакт з 

батьками. 
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Для профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, СНІДу 

серед дітей було проведено ряд тематичних заходів: 

«Залежність людини від наркотиків» 

«СНІД та його профілактика» 

«Здоровим бути – це модно» 

«Безпека життя» 

З метою попередження злочинності серед школярів, проведено виховні 

години: 

«Чи знаємо ми свої права і обов’язки». 

«Життя не вічне – вічні цінності людські» 

«Правила поведінки учнів у школі та за її межами» 

«Торгівля людьми» 

«Життєвий вибір і його наслідки» 

«Суїциди та самоушкодження» 

«Громадська позиція» 

«Виховання естетичного смаку, правила етикету у суспільстві» 

Проводилися зустрічі з працівниками поліції та соціальним працівником 

Великосорочинської сільської ради Музирею В.І. 

Дирекція школи підтримувала вчителів, які підготували призерів 

районних, обласних олімпіад, спортивних змагань, конкурсів, впроваджували 

нові педагогічні технології. Це сталося завдяки тому, що ми мали належний 

рівень фінансування школи з освітньої субвенції. Тому протягом 2019-2020 

навчального року ми мали можливість виплачувати вчителям премії. Нам 

вдалося в 2019 році провести свято вшанування обдарованих та талановитих 

дітей. Великосорочинська сільська рада виділила кошти для придбання 

подарунків для таких учнів і діти були нагороджені на святі у Будинку культури. 

В 2020 році, в зв’язку з епідемією коронавірусу, подібне заплановане 

міроприємство перенесене на вересень 2020 року, по закінченню карантинних 

заходів. 

Великосорочинська сільська рада виділила необхідні кошти для 

перевезення дітей з мікрорайону Полів’янівка до школи. Також сумісно з 

Солонцівською сільською радою здійснюється підвезення дітей із села Солонці і 

Мареничі. У цьому навчальному році таке перевезення здійснювалося новим 

шкільним автобусом. В нашій школі з’явився новенький, сяючий супер-автобус 

MERCEDES-BENZ. Нелегкий і неблизький шлях був у нього до воріт нашої 

школи. Виготовлений в Німеччині, дообладнаний згідно вимог шкільного 

автобуса в Туреччині, пройшовши тернистий шлях сертифікації в Україні 

(першопрохідцям завжди важко), найкращий і поки що єдиний шкільний автобус 

подібного класу в нашій державі, почав возити учнів саме нашої школи. 

Надзвичайно економічний, комфортабельний, обладнаний найрізноманітнішими 

системами, шістнадцятикіловатним кондиціонером та надпотужним обігрівачем 

салону, він стане надійним перевізником для наших учнів, забезпечивши їм 

комфортні умови на шляху до школи та додому, а також в екскурсійних 

поїздках, які плануються.  

Питання, з якими зверталися до адміністрації школи батьки, жителі села 

намагалися вирішувати позитивно в інтересах учнів школи.  
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На закінчення свого звіту, хочу подякувати педагогічним працівникам, 

обслуговуючому персоналу за добросовісну роботу протягом навчального року, 

батькам – за підтримку школи.  

Навчання у Великосорочинській ЗОШ ще не ідеальне, але адміністрація 

школи буде і надалі активно працювати над тим, щоб навчання в школі було 

досконалішим. Запорукою в цьому є значний ріст матеріальної бази, що 

забезпечує освітній процес та небайдужий і творчий педагогічний колектив. 

 

 

 Директор Великосорочинської 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів       П. М. Борохович 

 

 10.07.2020 р. 


