
Протокол 

звітних збо рів у Білянській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області від 25 травня 2018 р. 

 

Присутні: директор школи Самолюк І. С.; 

                 сільський голова Нікітчук А. В.; 

                 педагогічний колектив – 7 чол.; 

                 батьківська громадськість.  

Порядок денний: 

1. Звіт директора школи за 2017-2018 н. р. 

СЛУХАЛИ: директор школи Самолюк І. С. зазначив, що школа 

знаходиться у власності територіальних громад району та знаходиться за 

адресою: с. Біла, вул. Миру, 49. 

 Загальна кількість учнів у школі – 35. Кількість класів – 5 (2 клас – 7 

учнів, 3 клас – 5 учнів, 5 клас – 5 учнів, 7 клас – 6 учнів, 9 клас – 6 учнів).  

1 клас та 6 клас навчалися за індивідуальною формою навчання, так як 

кількість учнів в кожному класі менше 5. 

 Одна учениця 7 класу Чорноуз Анна з ООП навчалась за індивідуальною 

формою навчання на дому. 

 Навчання та виховання дітей в школі ведеться українською мовою. 

Програмовий матеріал в 2017/2018 н.р. всіма педагогами вичитаний. 

 Учні  1-7 класів переведені в наступні класи. Учні 9 класу готуються до 

здачі ДПА з трьох предметів: української мови, математики  та історії України. 

Навчанням були охоплені  всі діти шкільного віку із сіл Біла, Шендерівка, 

та Мала Біла. 

Навчальний процес в школі забезпечували 8 педагогічних працівників. 

Кваліфікаційний склад педагогічних працівників такий: вища категорія – 

2; І категорія – 4; ІІ категорія – 1; спеціаліст – 1. 

Учителі систематично підвищують свій фаховий рівень. В 2017/2018 н.р. 

курсову перепідготовку пройшли 3 педагогічних працівника. 

Щорічно вчителі проходять атестацію на встановлення чи відповідність 

кваліфікаційного рівня. В 2017/2018 н.р. було атестовано 1 педагогічного 

працівника на підтвердження вищої категорії (учитель Самолюк Л. А.). 

Свою роботу педагогічний колектив спрямовував на реалізацію системно-

діяльнісного підходу щодо розвитку, виховання та навчання учнів. Метою 

роботи було створення оптимальних умов для формування життєвих 

компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей 

на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва та 

конструктивної взаємодії вчителя та учня шляхом впровадження інноваційних 

навчально-виховних  технологій. 

Протягом року в школі працювали 3 методичних об’єднання: методичне 

об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Дусанюк К. В.), 

методичне об’єднання природничо-математичного циклу (керівник Гурзан Є. 

Ю.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник Богатова Л. В.). 

На засіданнях методичних обєднань проаналізовано шляхи формування 

життєвих компетентностей учнів та їх підготовки до успіху в сучасних умовах 

життя. Ефективність застосування компетентнісного  підходу в освітньому 



процесі продемонстрували педагоги під час проведення відкритих уроків 

(учителі Самолюк Л. А., Партика З. П.). Уроки педагогів відрізняв високий 

рівень педагогічної майстерності, творча активність дітей, демократичний 

стиль спілкування. Уроки з мультимедійною підтримкою використовують 

учителі для посилення навчального ефекту, як пояснювально-ілюстративний 

метод навчання. На таких заняттях застосовують мультимедійні продукти 

презентації, фрагменти навчально-пізнавальних фільмів, педагогічних 

програмних засобів у режимі демонстрації. 

Робота вчителів початкових класів у 2017-2018 н.р. була спрямована на 

вивчення Державного стандарту початкової освіти, за яким навчатимуться 

першокласники з 1 вересня 2018 р. та виконання освітніх програм загальної 

середньої освіти І ступеня (відповідно до Державного стандарту початкової 

загальної освіти від 20.04.2011 № 465), Закону України «Про освіту». 

Учні школи брали активну участь  в математичному конкурсі «Кенгуру», 

в конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика, мовознавчому конкурсі 

«Соняшник». 

Виховний процес в школі був направлений на: 

- Утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України; 

- формування патріотичних почуттів  на героїчних прикладах Небесної 

Сотні та воїнів АТО; 

- виховання поваги до Конституції України, державної символіки; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

- культивування кращих рис української ментальності – милосердя, 

доброти, чесності, дбайливого ставлення до природи, тварин; 

- популяризація культури безпеки життєдіяльності; 

- формування етичного та духовного світосприйняття на основі 

українських традицій та обрядів; 

- формування здорового способу життя, інтересу до різних галузей 

науки, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих 

здібностей та нахилів.  

Всі масові заходи, що відбуваються в школі, висвітлюються на шкільному 

сайті. 

У превентивному вихованні учнів є важливим залучення до виховного 

процесу батьків. Батьківський комітет під керівництвом Марківського Ю. В. 

допомагав забезпечувати практичну реалізацію заходів превентивного 

характеру, спрямованих на попередження відхилень у поведінці школярів. 

Систематично проводилися рейди «Урок», «Канікули», «Мій  вільний 

час». Також проводились зустрічі з представниками правоохоронних органів, 

медичним персоналом. Жодень учень не стоїть на внутрішкільному обліку. 

Учні приймають активну участь в різноманітних конкурсах, акціях, ярмарках. 

Зокрема, в таких, як «П’ять картоплин», «Милосердя», «Серце до серця», 

«Чисте довкілля». 



 Всі учні школи були охоплені гарячим харчуванням за рахунок коштів, 

виділених Білянською сільською Радою. Також були використані  продукти, 

здані батьками згідно актів оприходування. 

Також за рахунок коштів, виділених сільською Радою було придбано в 

школу 2 монітори для комп’ютерного класу. 

ВИСТУПИЛИ:  сільський голова Нікітчук А. В., голова батьківського 

комітету Марківський Ю. В. Вони запропонували визнати роботу директора 

школи задовільною. 

ВИРІШИЛИ: роботу директора школи Самолюка І. С. вважати 

задовільною. 

 

 

 

 

Голова зборів                                 З. П. Партика  

  

Секретар                                         В. М. Марківська 


