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1. Загальна інформація про заклад. 

Бурштинський навчально-виховний комплекс є комунальною власністю 

Бурштинської міської ради  Івано - Франківської області. Управління та 

фінансування здійснюється відділом освіти і науки Бурштинської міської 

ради,якому делеговані відповідні повноваження. Будівля НВК прийнята в 

експлуатацію 1969 році,земельна ділянка ,яка належить школі має площу 

0,5 га. У 2016/2017 навчальному році працювало 18 педагогічних 

працівників та 17 працівників з числа обслуговуючого персоналу. 

Навчання завершило 165 дітей у 1-4 класах та 40 дітей дошкільного віку. 

 

 

2. Кадрове забезпечення. 

У 2016/2017 навчальному році штатними працівниками НВК був 

забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до 

фахової освіти медпрацівників. 

З 18 педпрацівників мають: 

Вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагога; 

І кваліфікаційну категорію – 7 педагогів; 

ІІ кваліфікаційну категорію – 3 педагоги; 

Кваліфікаційну категорію спеціаліст – 5. 

У 2016/2017 н.р. про атестовано 3 педпрацівники. 

 

3. Методична робота. 

В НВК діє система методичної роботи. 

Педпрацівники НВК йдуть в ногу з життям. Широко впроваджують у 

практику інноваційні технології,суть яких полягає в тому,що навчання 

відбувається шляхом взаємодії всіх,хто навчається. 

Педагоги закладу активно залучаються до роботи у 

методб’єднаннях,науково-практичних конференціях,семінарах. Діляться 

досвідом власної роботи з колегами. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

дозволяють зробити висновок про реальні можливості провадження 

навчально-виховного процесу на високому рівні. 

 

4. Виховна та позакласна робота. 

Ми живемо в особливі часи. З одного боку,сучасна епоха несе нам нові 

перспективи і нове натхнення,а з іншого – кидає виклик. Відбувається 

переоцінка цінностей. Людство знайшло скарб світового значення – 

цінності гуманізму,які переможно проходять через усі бурі земних 

потрясінь. 



У Законі України «Про освіту» метою освіти визначено всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства,розвиток її талантів,розумових і фізичних 

здібностей,виховання високих моральних якостей,формування 

громадян,здатних до свідомого суспільного вибору,збагачення на цій 

основі інтелектуального,творчого,культурного потенціалу народу. 

Г.Сковорода говорив: «Що може бути шкідливішим за людину,яка 

володіє знаннями найскладніших наук,але не має доброго серця?». 

Педагоги НВК глибоко усвідомлюють,що соціальна адаптація 

учнів,розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у 

значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів 

реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній 

роботі НВК залишається забезпечення всебічного розвитку 

особистості,сприяння її самовихованню й самореалізації,спрямування їх у 

своїх діяльності куруватися загальнолюдськими цінностями,глибоко 

розуміти традиції свого народу . 

 

Так у навчальному році в НВК були проведені такі виховні заходи: 

- Свято першого дзвоника 

- «Ми спадкоємці цінностей держави,ми України калиновий цвіт» 

- Свята «Що нам осінь принесла» 

- Новорічні та Різдвяні свята 

- Привітаю маму зі святом 

- Свято останнього дзвоника. 

 

5. Соціальний захист. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій,що навчаються у 

НВК,проводиться згідно з діючим законодавством. На початок 

навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. 

Кількість дітей у них становить: 

- напівсиріт -3; 

- інвалідів – 0; 

-  чорнобильців – 2; 

- малозабезпечених -2; 

- багатодітних -16; 

Діти учасників АТО -3. 

Сім’ї,в яких проживають такі діти регулярно відвідували класні 

керівники. Діти пільгових категорій отримують безкоштовне 

харчування. Ініціативна група педагогів та батьків організували 

Великодню благодійну ярмарку. Зібрані кошти були направлені дітям 



– сиротам,сформовані Великодні кошики для людей будинку 

престарілих та для воїнів АТО. 

 

6. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Всі працівники НВК вчасно 

проходять медичні огляди. Огляди відбуваються за рахунок 

держбюджету. Всі учні НВК та вихованці дошкільного підрозділу 

пройшли медичний огляд. За результатами медогляду діти поділені на 

групи,а також уточнені списки учнів підготовчої,основної групи та групи 

звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. 

Важливим аспектом збереження здоров’я дітей є створення умов для 

раціонального харчування протягом перебування у НВК. Організація 

харчування учнів закладу регламентується законами України «Про 

освіту»(ст.25),»Про загальну середню освіту»(ст.22), «Про охорону 

дитинства»(ст.5),Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах»,іншими нормативними документами. Згідно з 

вищезазначеними документами,учнів 1-4 класів забезпечуються 

безоплатним одноразовим харчуванням. 

Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення учнів у 2016 році у 

пришкільному мовному таборі «Веселка». 

 

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності,виробничої 

санітарії,профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально –

виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із 

пріоритетних і проводиться відповідно до Закону України «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,Державних 

санітарних правил і норм улаштування,утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організацій навчально –виховного процесу,та 

інших численних нормативних актів,які регламентують роботу НВК з цих 

питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем дирекції. 

Наказом по НВК призначено за організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у закладі,сплановано заходи. 

На початку навчального року,напередодні канікул проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. В НВК в наявності 

необхідні журнали з реєстрації інструктажів з питань охорони праці. В 

класних кімнатах,коридорах та кабінетах розміщено тематичний наочний 

матеріал. 

 



8. Фінансово – господарська діяльність. 

Дирекція НВК разом з колективом постійно працює над удосконаленням 

матеріально – технічної бази,підтриманню її у робочому стані. 

Фінансування потреб НВК проводиться централізованою бухгалтерією 

відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася 

виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати 

за спожиті закладом енергоносії. Завдяки відповідальності працівників, 

НВК  не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система 

опалення,каналізаційна система та електромережа знаходяться у 

належному стані але потребують систематичного поточного ремонту. За 

рахунок благодійних коштів батьків виконано такі роботи: 

- проведено ремонти класних кімнат,роздягалень та сходових; 

- виготовлено одномісні парти та парти – конторки в 2 – Б та 4 – А 

класах; 

- замінено поверхні парт в 1 – Б; 

- закуплено гардини в актовий зал; 

- встановлено 3 пластикових вікна (4 –Б,1 – А клас);  

Для зміцнення  матеріальної бази залучаються бюджетні кошти та 

кошти спонсорів: 

- встановлено 2 пластикових вікна за спонсорські кошти партії 

Батьківщина; 

- встановлено 20 пластикових вікон за кошти обласного бюджету; 

- встановлено та підключено до мережі 10 комп’ютерів за кошти 

міського бюджету. 

Дирекція НВК приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Подвір’я завжди прибране,доглянуте. На 

квітниках щороку висаджуються дерева. Обслуговуючим персоналом 

проводиться скошування  трави на газонах,періодичне вивезення 

сміття з території НВК. Трудовий та учнівський колектив приймають 

активну участь у міських толоках. 

 

9. Управлінська діяльність. 

Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи,плану 

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів і планів 

виховної роботи класних керівників. Така система планування,що 

відпрацьована у НВК і заснована на взаємодії всіх ланок,підрозділів та 

учасників навчально- виховного процесу,забезпечує координацію їх 

діяльності,єдність вимог,контролю та взаємоконтролю в процесі 

роботи,сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – 

виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток НВК. 



У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи,що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З 

підключенням НВК до мережі Інтернет стало можливим користуватися 

матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,головного 

управління освіти,сайтами обласних інститутів післядипломної 

освіти,інших закладів освіти,що дає можливість оперативно й мобільно 

користуватися достовірною інформацією вчителям і дирекції 

закладу,вчасно знайомитися з новими документами та,навіть,їх 

проектами. 

Контроль – це важлива,складна та об’єктивно необхідна функція 

управління. У НВК ефективність здійснення контролю зумовлює якість 

реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу 

освіти,його навчально-виховного процесу та діяльність всього шкільного 

колективу. У НВК дирекцією використовується багато різних форм 

контролю за станом навчально – виховного процесу і,в першу чергу,таких 

традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання 

навчальних планів та програм,перевірка класних журналів,щоденників. 

Крім еонтролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів 

проводиться систематичні дослідження стану відвідування занять та 

стану навчальної дисципліни. 

 

 

Звіт підготувала директор НВК                                     Паляк Н.Я. 


