Звіт директора Пилявської ЗОШ І-ІІІ ступенів
«Про основні напрями та підсумки діяльності школи
протягом 2016-2017 навчального року»
Шановні учасники конференції!
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 55 від
28.01.2005 р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та № 178 від
23.03.2005 р. «Про затвердження примірного Положення про порядок
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю,
відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»
затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор
зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального
року.
Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки
роботи навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік.
Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного
періоду, я керувався Статутом навчального закладу, Правилами
внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи,
законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що
регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Станом на 05.09.2016 року в закладі навчалось 81 дитина. Із них:
в школі І ступеня – 29 учнів;
в школі ІІ ступеня – 45 учнів;
в школі ІІІ ступеня – 7 учнів.
Середня наповнюваність класів становить 7,4 учня.
У школі укомплектовано 10 класів.
В цьому році географія проживання наших учнів така:
1. Пилява – 60 учнів;
2. Мартинівка – 21 учнів.
Останнім часом кількість учнів у школі наступна:
2012 – 2013 н.р. – 100 учнів;
2013 – 2014 н.р. – 97 учнів;
2014 – 2015 н.р. – 92 учнів;
2015 – 2016 н.р. – 83 учнів;
2016 – 2017 н.р. – 81 учнів.
Успішність і якість усіх учнів по школі станом на 2016-2017 н.р.:
Назва предмета
Українська мова
Зарубіжна література
Іноземна мова
Математика

% успішності
100
100
100
100

% якості
68
72
65
79

Алгебра
Геометрія
Географія
Фізика
Хімія
Біологія

100
100
100
100
100
100

67
64
79
63
75
74

Участь у предметних олімпіадах
Завдяки наполегливій роботі вчителів учні добилися непоганих
результатів на ІІ етапі предметних олімпіад:
1. ІІІ місце з української мови та літератури – учениця 9 класу Нагірна
Марія
2. ІІІ місце з історії – учениця 9 класу Нагірна Марія
3. ІІІ місце з історії – учень 8 класу Іванців Дмитро
4. ІІ місце з біології – учениця 9 класу Нагірна Марія
5. ІІІ місце з біології – учениця 8 класу Кісів Наталія
6. ІІІ місце з фізики – учениця 9 класу Нагірна Марія
7. ІІІ місце з фізики – учениця 8 класу Кісів Наталія
8. ІІІ місце з математики – учениця 8 класу Кісів Наталія
9. ІІІ місце з англійської мови – учениця 9 класу Нагірна Марія
10.ІІІ місце з основ християнської етики – учениця 9 класу Нагірна Марія
11.ІІ місце на конкурсі ім. П. Яцика – учениця 8 класу Кісів Наталія
12.ІІІ місце на мовному конкурсі ім. П. Яцика – учениця 9 класу Нагірна
Марія
Варто згадити чимало інших досягнення нашого навчального закладу:
1. Команда учнів Пилявської ЗОШ І-ІІІ ступенів здобула у 2016-2017 н.р.
команда юнаків зайняла ІІІ місце в змаганнях з настільного тенісу серед ЗОШ
І-ІІІ ступенів в залік 21 спортивних ігор учнівської молоді Бучаччини
(керівник Коліщинський В.С.).
2. Тріо учнів (Когут М., Романів С., Татарин І.) Пилявської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (керівник Пастущак В.В.) було нагороджений грамотою відділу
освіти Бучацької райдержадміністрації за зайняте І місце в районному
фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Свята Покрова».
3. У районному конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет» вихованці
школи здобули ІІІ місце.
Учні нашої школи активно беруть участь у міжнародних дистанційних
конкурсах: «Геліантус», «Кенгуру», «Олімпіс», «Бебрас», «Колосок».
Традиційними заходами в школі стали:
1. День знань.
2. День самоврядування.
3. День працівників освіти.
4. Конкурс стрілецько-повстанської пісні та поезії.
5. День української писемності та мови.
6. Вшанування пам’яті жертв голодомору.
7. Тиждень правової освіти та виховання.

8. Конкурс зимових букетів та композицій «Замість ялинки – зимовий
букет».
9. Заходи присвячені новорічним та різдвяним святам.
10.Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
11.Шевченківські дні.
12.Великодні гаївки.
13.Свято останнього дзвоника.
Адміністрація школи, рада навчального закладу роблять все необхідне,
щоб створити належні санітарно-гігієнічні умови для якісного проведення
уроків, занять гуртків, щоб вчителі та учні мали змогу максимум себе
реалізувати, приділяючи при цьому належну увагу здоровому
психологічному мікроклімату.
Усі навчальні класи школи укомплектовані шкільними партами та
стільцями, меблями, демонстраційними та дидактичними матеріалами, що
сприяє проведенню навчально-виховного процесу з учнями на достатньому
рівні. Кабінет інформатики оснащений 6 комп’ютерами (старих моделей) та
телевізором (спонсорська допомога). На жаль, обладнання і меблі класних
кімнат не поновлювалося за браком коштів понад 20 років, частина
обладнання застаріла матеріально. Шкільна майстерня потребує поповнення
інструментами, верстатним обладнанням.
Протягом 2016-2017 н.р. здійснювався підвіз шкільним автобусом 21
учня з села Мартинівка. Автобус зберігається в шкільному гаражі.
Восени 2016 р. у Пилявській ЗОШ І-ІІІ ступенів було замінено 31 вікно
у 11 класних кабінетах, що сприяло покращенню температурного режиму на
період опалювального сезону.
З 2015 року відновилися ремонтні роботи щодо спортзалу. За цей
період було залито підлогу, замінено вікна, двері, електропроводку,
здійснено зашивку стелі, проведено штукатурні роботи та побілка стін.

