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Звіт 

керівника комунального закладу «Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» 

Запорізької обласної ради за 2016/2017 навчальний рік 

Кочкіної Ірини Іванівни 

 
Підводячи підсумки роботи закладу за 2016/2017 навчальний рік слід 

зазначити, що метою діяльності Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернат «Оберіг» є забезпечення прав дітей, які потребують корекції розумового 

та фізичного розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої 

освіти відповідно до Державного стандарту спеціальної освіти України. 

Виконання завдань закладу реалізовується на підставі перспективного плану 

на 2012-2017 роки, який затверджено на спільному засіданні педагогічної ради та 

Ради закладу (протокол від 30.08.2012 №1). У травні затверджено Стратегію 

розвитку закладу на 2017-2020 роки (спільне засіданні педагогічної ради та Ради 

закладу протокол від 25.05.2017 №2). 

Заклад здійснював діяльність відповідно до річного плану, який був 

затверджено рішенням педагогічної ради (протокол від 31.08.2016 №7). 

Протягом навчального року успішно виконані такі завдання: 

- спрямовано роботу педагогічного колективу на виконання Стандарту 

спеціальної освіти, соціально-психологічну підтримку учнів; 

- більш ефективно та системно використовувалися в освітньому процесі 

можливості інформаційно-комунікаційних технологій як під час проведення 

уроків, позакласних заходів, так і під час здійснення методичної роботи педагогів; 

- виховну роботу проводили відповідно до Державної програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України». 

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є Робочий 

навчальний план, який складається у відповідності до типових навчальних планів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями та для дітей із затримкою психічного 

розвитку. Відповідно до Робочого навчального плану складається розклад уроків 

(основний – для реалізації інваріантної складової та додатковий – для реалізації 

варіативної складової).  

Навчально-виховний процес проводиться з урахуванням стану здоров’я, 

структури дефекту, особливостей психічного та фізичного розвитку дітей та 

організований за напрямами: 

- розвиток та корекція психічних процесів; 

- розвиток та корекція вад мовлення; 

- корекція опорно-рухового апарату. 

Корекційно-розвиткова робота проводиться на логопедичних заняттях, на 

заняттях з корекції розвитку та розвитку мовлення, заняттях з ритміки, 

лікувальної фізкультури та соціально-побутового орієнтування. З метою 

подальшої соціалізації та працевлаштування учнів здійснюється трудова 
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підготовка з профілів: столярна, слюсарна, малярно-штукатурна, швейна та 

обслуговуюча.  

До закладу зараховуються діти з інтелектуальними порушеннями, та, при 

наявності вільних міст, до класів із затримкою психічного розвитку. 

Всі учні зараховані до закладу на підставі висновків обласної психолого-

медико-педагогічної консультації та заяви батьків (опікунів). 

01.09.2016 до навчальних занять приступили 223 учня, з них: у підготовчих, 

1-4 класах – 116 учня, 5-10 класах – 107 учнів. В класах для дітей із затримкою 

психічного розвитку навчалось – 99 (44%) учнів та 124 (56%) учнів – в класах для 

дітей з інтелектуальними порушеннями. Середня наповнюваність класів 10,6 учня 

(нормативна наповнюваність класів не повинна перевищувати 12 учнів). 

30 учнів проходили навчання за індивідуальною формою навчанні. Із 

загальної кількості вихованців закладу: діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування – 9; діти-інваліди – 70; діти постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС – 3; дітей із багатодітних сімей – 60; дітей-переселенців із зони 

АТО – 5, серед учнів жителів Заводського району міста Запоріжжя 107 осіб, 

жителів інших районів міста 62 особа, жителів Запорізької області 51 особа, з 

інших областей країни – 3 особи. 

На кінець року у закладі навчалося 227. Протягом навчального року 

прибуло 19 учнів, вибуло 15 осіб. Разом з цим позитивним результатом є 

показник, який поспіль двох років становить 6% учнів, які переходять на 

навчання до загальноосвітніх навчальних закладів. 

Адміністрацією закладу здійснюється контроль за відвідуванням учнями 

занять. Ведеться журнал обліку відвідування учнями занять, відпрацьовано 

систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки 

відвідування аналізуються адміністрацією закладу, класними керівниками, за 

необхідністю розглядаються на нарадах при директорові. Класні керівники 

підтримують тісний контакт з батьками учнів, одержують інформацію про 

причини відсутності учнів на заняттях.  

За підсумками навчального року маємо результативність: з 227 учнів всі 

атестовані; високий рівень – відсутній, достатній – 12 учнів (5 %), середній рівень 

– 191 учень (84 %), початковий рівень – 24 учня (11 %). 

Аналіз річного оцінювання учнів вказує на підвищення рівня навчальних 

досягнень у порівнянні з минулим навчальним роком у учнів таких класів: 4-Б, 6-

А, 7-Б, 9-Б, 10-А.  

Середній бал коливається у межах від найнижчого у 4,3 (4-А клас) до 

найвищого у 6 балів (4-Б клас). У позаминулому навчальному році коливання 

середнього балу було у межах з 4,4 до 7,2; у минулому навчальному році – від 4,4 

до 6,7 балів. У 2016/2017 навчальному році ці показники знов знизились. Це 

свідчить про зменшення загальних показників середнього балу та рівня 

навчальних досягнень в цілому по школі. У новому навчальному році слід 

приділити цієї проблемі особливу увагу та спрямувати діяльність педагогічного 

колективу на корекційній роботі з учнями. 
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Аналіз навчальних досягнень учнів за предметами свідчить про те, що 

найважче даються для засвоєння предмети природничо-математичного циклу та 

української і англійської мови, історії та зарубіжної літератури. Найвищі 

показники якості освіти з фізичної культури, трудового навчання та інформатики.  

Аналізуючи результати семестрового та річного оцінювань учнів школи 

треба відмітити, що масових різких коливань між І, ІІ семестром та навчальним 

роком не простежується; є тільки поодинокі випадки. Моніторинг навченості 

учнів школи у розрізі навчальних предметів і класів дає можливість зробити 

висновок, що більшість учнів на кінець навчального року підтвердили власні 

освітні можливості.  

У закладі відпрацьована система позакласної виховної роботи. Проведення 

виховних заходів спрямовано на розвиток та корекцію трудових навичок, 

формування певних якостей особистості. Для учнів це є важливим тому, що 

надається можливість для зняття фізичного і психічного навантаження. Працюють 

6 гуртків художньо-естетичного напряму та проводиться позакласна роботи з 

фізичного виховання.  

Досягнення учнів протягом навчального року:  

Учні гуртка «Струмочок» під керівництвом Ємельяненко І.В. прийняли 

участь в обласному конкурсі хореографічного мистецтва «Запорізькі Викрутаси – 

2017». По результатам проведення конкурсу вихованці гуртка молодшої вікової 

групи були нагороджені дипломом Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації за ІІ місце. А також вони прийняли участь в обласному 

конкурсі творчості міжнаціональних культур «Зоряниця» і були нагороджені 

дипломом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за ІІІ 

місце.  

Учениця 4-Б класу Гуржий Вікторія та учень 7-А класу Кучер Браян 

прийняли участь у міському відбірковому турі регіонального етапу 

Всеукраїнського фестивалю творчості людей з обмеженими фізичними 

можливостями «Барви життя». Вони отримали грамоти за яскраву демонстрацію 

творчих надбань. 

Вихованець гуртка «Барвінок» Педан Артур учень 7-Б класу прийняв участь 

у благодійному концерті «Гармонія сердець».  

Учениця 3-Б класу Дебела Аліна прийняла участь в обласному фестивалі-

конкурсі «Талановиті діти Запорізького краю» серед дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в номінації – акторська майстерність і була 

нагороджена дипломом за ІІ місце.  

Учні 4-Б класу під керівництвом вихователя Круц А.В. прийняли участь у 

обласній виставці-конкурсу дитячої творчості «Берегиня роду українського». 

Вони колективно зробили особливу ляльку «Бажальниця» і були нагороджені 

дипломом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за ІІІ місце. 

Учні 7-9 класів разом з вчителями праці прийняли участь в обласному 

конкурсі ялинкових прикрас «Моя новорічна мрія» і були нагороджені дипломами 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за І та ІІІ місця. 
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Під керівництвом вчителя праці Семененко Т.В. та вихователя Міняйло 

О.О. учні прийняли участь у обласному фестивалі писанок «Писаноковий рай». За 

результатами конкурсу були нагороджені дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації за ІІ та ІІІ місця. 

Приділяється увага роботі з батьками. На батьківські збори запрошуються 

спеціалісти соціальних та інших служб. Організовуються виставки робіт учнів, 

концерти за участю вихованців закладу.  

В закладі створені умови для комфортного перебування дітей: спальні 

кімнати на 6-8 ліжок, є ігрова кімната, душ та кімната гігієни. 

Медичне супроводження учнів проводиться лікарем-педіатром, двома 

медичними сестрами та медичною сестрою з дієтичного харчуванню. У 

медичному блоці розташовані: кабінет лікаря з оглядовою, процедурний кабінет, 

масажний кабінет, кабінет фізіотерапії, палати тимчасового перебування. 

На підставі стану наявних захворювань учнів здійснюється діяльність щодо 

надання освітніх послуг. 

Структура диспансерної групи 

Із загальної кількості учнів, за нозологіями учні мають: 

вади мовлення – 53,3 %; 

захворювання нервової системи – 46,7 %; 

захворювання опорно-рухового апарату – 38,4 %; 

захворювання зору – 26,6 %; 

захворювання серцево-судинної системи – 21,4%; 

захворювання органів дихання – 1,3 %; 

захворювання сечовивідної системи – 3,5 %. 
Аналіз захворювань учнів свідчить, що перше місце в структурі патології 

займають органічні та функціональні захворювання центральної нервової 

системи, розлади мови. Друге місце займає патологія опорно-рухового апарату.  

Для запобігання розповсюдження інфекційних захворювань в закладі 

проводилися профілактичні щеплення з урахуванням протипоказань та згоди 

батьків. Щеплено проти грипу 73 %, проти поліомієліту – 34 %, проти дифтерії та 

правцю – 53 %, проти кору, краснухи та епідемічного паротиту – 8 %, проти 

вірусного гепатиту В – 8 %, проти туберкульозу – 4 %, проведено пробу Манту – 

68 % від загальної кількості учнів. Для запобігання захворювання гельмінтозом на 

початку навчального року всі учні підготовчих-4 класів отримали профілактичне 

лікування антигельмінтними засобами. Проведено обстеження 20 підлітків 15 

років. 

Для проведення медичної реабілітації вихованців у фізіотерапевтичний 

кабінет придбано апарат МІТ-С для приготування синглетно-кисневих пінок. 

Заплановано проведення 15-денного курсу три рази протягом навчального року. 

Організація та проведення планової диспансеризації учнів здійснюється 

через комплексний огляд двічі на рік лікарем педіатром та один раз на рік 

лікарями-фахівцями. Спільна діяльність медичних і педагогічних працівників 

полягає в спостереженнях за учнями в процесі занять та в позаурочний час. Дані 

спостережень узагальнюються та надаються рекомендації щодо індивідуального 
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підходу до кожної дитини. Результати спостережень за кожною дитиною 

розглядаються на засіданнях шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. 

Вихованці отримують п’ятиразове харчування. З метою досягнення 

різноманітності щороку відбувається зміна перспективного меню. Приготування 

страв здійснюється згідно 14-ти денному перспективному меню, затвердженому 

директором школи і узгодженим з Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області.  

Ведеться посилений контроль за організацією харчування та з питань 

забезпечення належних умов щодо організації харчування дітей, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог та санітарно-протиепідемічних правил. В закладі  

працює рада з харчування, бракеражна комісія. До перевірок залучаються члени 

профспілкового комітету закладу та батьківська громада. 

У закладі забезпечені належні умови щодо організації харчування дітей, 

дотримання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил. 

Для забезпечення пізнавальних і професійних потреб педагогів та вихованців 

функціонує бібліотека, де представлені видання енциклопедичної, навчальної, 

науково-методичної літератури, фахові журнали та газети. Фонд підручників 

4163 одиниці, художньої літератури – 3827, періодичних видань – 180. 

Здійснюється передплата за кошти загального фонду 15 періодичних видань 

та 3 видання – спонсорська допомога. Рівень забезпеченості періодичними 

виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу, у тому 

числі для дітей, високий. 

Заклад має безперешкодний доступ до мережі Інтернет. В закладі у 

наявності 76 персональних комп’ютерів (46 ноутбуків та 30 комп’ютерів) 50 з них 

мають доступ до мережі Інтернет, принтерів та багатофункціональних пристроїв 

(принтер-сканер-ксерокс) – 21, принтер для кольорового друку, 4 ксерокси, 8 

проекторів, 3 інтерактивні дошки, 3 екрани мобільні проекційні, ламінатор.  

З метою реалізації конституційних прав громадян на звернення, 

неухильного виконання чинного законодавства на прийом до керівника за 

2016/2017 навчальний рік звернулося 351 особа. Всі звернення мають ознаку 

первинних, індивідуальних звернень. Порушень термінів розгляду звернень 

громадян у школі-інтернаті не допущено. 

В діяльності закладу приймають участь представники громадськості та є 

членами Піклувальної Ради. 

За штатним розписом закладу на 01.09.2016 затверджено 161,68 ставок, з 

них за категоріями: 

вчителі – 59,33 ставки; 

вихователі – 33,5 ставки; 

адміністративно-обслуговуючий персонал – 8,5 ставок, з них: директор, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з 

виховної роботи, заступник директора з господарської роботи, педагог-

організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка; 

спеціалісти – 9 ставок, з них: завідувач бібліотекою, медичний персонал, 

бухгалтерія, інженер-енергетик, інженер з охорони праці, інспектор з кадрів; 
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техперсонал – 51,35 ставки, з них: прибиральник службових приміщень, 

робітник з комплексного обслуговування приміщень і ремонту будівель, сторож, 

комірник, кастелянка, слюсар-електрик, помічник вихователя, персонал кухні, 

машиніст з прання білизни, секретар-друкарка, вантажник, водій, двірник, 

кочегар. 

Станом на 01.09.2016 в закладі працював 141 працівник, з них: вчителі – 49, 

вихователі – 31, адміністративно-обслуговуючий персонал – 10, спеціалісти – 11, 

техперсонал – 40. 

Аналіз плинності кадрів 

Причина 

звільнення 

Кількість, осіб 

2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 
2014/2015 

н.р. 

2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 

п.1 ст.36 КЗпП 

України 
3 6 

2 3 6 

п.2 ст.36 КЗпП 

України 
2 1 

- 2 - 

п.5 ст.36 КЗпП 

України 
- - 

- - - 

ст.38 КЗпП 

України 

13, з них: 

6 – вихід на 

пенсію, 

2 – по догляду 

за дитиною 

13, з них: 

9 – вихід на 

пенсію, 

1 – по догляду 

за дитиною 

12, з них: 

5 – по 

догляду за 

дитиною, 

1 – зміна 

місця 

проживання, 

4 – вихід на 

пенсію 

4, з них: 

1 – прийняття на 

іншу роботу за 

конкурсом, 

1 – по догляду 

за дитиною, 

7, з них: 

1 – вихід на 

пенсіцю, 1 – по 

догляду за 

дитиною; 

5 – за власним 

бажанням 

Всього: 18 (13%) 20 (14%) 14 (10%) 9 (6%) 13 (15%) 

 

Норми трудового законодавства щодо організації трудової діяльності 

працівників дотримуються: всі ознайомлені з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, посадовими інструкціями, наказами з кадрових питань. Щорічно, у 

травні педагоги ознайомлюються з попереднім навантаженням, а перед початком 

навчального року з результатами тарифікації. 

Педагогічний колектив закладу має високий професійний рівень і є 

збалансованим поєднанням досвідчених педагогів і молодих учителів, що мають 

значний педагогічний потенціал.  

При розстановці педагогічних кадрів адміністрація дотримується принципу 

наступності у викладанні предметів. Розподіл тижневого навантаження, 

призначення класних керівників здійснюється з урахуванням фахової освіти та 

педагогічного досвіду працівників. На початок 2016/2017 навчального року в 

закладі 88 педагогічних працівників, з них 3 сумісника та 6 працівників 

знаходяться у соціальній відпустці по догляду за дитиною. 

Кількісний склад педагогічних працівників:директор, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи,педагог-

організатор, соціальний педагог, практичний психолог, вчителі – 40, вихователі – 

31, вчителі-логопеди – 2,вчителі-дефектологи – 7, керівники гуртків – 2.  
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 19 вчителів мають класне керівництво, 11 вчителів отримують доплату за 

завідування майстернями, кабінетом інформатики, соціально-побутового 

орієнтування, спортивним залом, навчально-дослідною ділянкою та за позакласну 

роботу з фізичного виховання. Кожен учитель проводить позакласну роботу з 

предмета, який викладає. 

Якісний склад педагогічних працівників: 

- за педагогічним стажем: до 3 років – 9 (10%), від 3 до 10 років – 17 (20%), 

від 10 до 20 років – 15 (17%), понад 20 років – 47 (53%); 

- за віком: до 30 років – 17 (19 %), від 31 до 40 років – 12 (14 %), від 41 до 50 

років – 17 (19 %), від 51 до 55 років – 9 (10 %), понад 55 років – 33 (38 %). 

- педагогів-пенсіонерів – 28, молодих спеціалістів – 9. 

Майже всі педагогічні працівники мають вищу освіту (99%), серед яких – 

95% вищу педагогічну (з них 19 працівників закладу (21%) – спеціальну 

дефектологічну). 

У педагогічному колективі п’ята частина педагогів (21%) працює з 

педагогічними званнями, з них 8 учителів-методистів та 10 старших учителів; 

50% педагогів мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії» та 

«спеціаліст вищої категорії». Якісний склад педагогів свідчить про достатньо 

високий рівень професійної компетентності педагогічного колективу.  

У закладі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на 

діагностичній основі. У 2017 році педагогічний колектив завершив роботу над 

науково-методичною темою «Формування здоров’язберігаючої компетентності у 

системі Програми супроводу учнів». 

Педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію, є керівниками 

шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих вчителів. 

За активної участі проведено предметні тижні, методичні декади тощо.  

Результативною є робота методичних об’єднань учителів-предметників, 

класних керівників, вихователів. Педагогами проведені відкриті уроки та виховні 

заходи, під час яких вони ділились досвідом роботи, підвищували рівень 

педагогічної майстерності молодих спеціалістів. 

Впроваджуються в практику роботи інформаційні технології,  

здоров’язберігаючі, проектні технології. Педагоги закладу залучаються до участі 

у шкільних методичних заходах, беруть участь в обласних методичних заходах. У 

2016-2017 навчальному році учасником обласного он-лайн фестивалю «Педагог 

року школи-інтернату Запорізької області» стала учитель української мови та 

літератури Олійник Л.В., а ще 5 педагогів (Власенко Н.В., Євсєєнко В.В., 

Макарова С.Г., Панченко О.М., Ромашова Л.М.) прийняли участь у щорічному 

Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності панорама творчих уроків – 

2017 «Сучасний урок: нові форми», який проводить видавництво «Шкільний 

світ». 

Кількість учасників у професійних конкурсах має бути набагато більше, 

тому що аналіз кадрового забезпечення свідчить про високий рівень професійної 

компетентності як за показником педагогічного стажу, так и за кваліфікаційними 

категоріями. 
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З метою модернізації матеріально-технічної бази закладу та з метою більш 

глибокого використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі 

створено декілька мультимедійних класів (кабінет СПО – відповідальна Ходак 

А.Д., кабінет математики – відповідальна Піддубна С.А., кабінет початкових 

класів – відповідальна Зінченко С.О., кабінет фізики і хімії – відповідальна 

Вишняк Н.В.) та діє один комп’ютерний клас. У мультимедійних класах 

обладнані робочі місця вчителів, інтерактивні дошки або екрани та робочі місця 

учнів. Слід зазначити, що уроки, або виховні заходи в цих класах можуть 

проводити всі педагоги закладу.  

Склад педагогічного колективу свідчить про наполегливу роботу 

адміністрації щодо підбору кадрів та підвищення рівня їх кваліфікації. Слід 

відзначити позитивні тенденції у роботі з кадрами: 

- збільшення вчителів-дефектологів (21%), які значною мірою впливають на 

якість навчально-виховного процесу та рівень педагогічної майстерності всього 

педагогічного колективу; 

- збільшення кількості працівників з вищою освітою та працівників зі стажем 

роботи до 20 років сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу та 

здійснення корекційної роботи з учнями; 

- наявність 10 педагогів (11%), які навчаються у вищих навчальних закладах, 

з них 9 працівників отримують дефектологічну освіту. 

Особлива увага приділяється створенню безпечних умов з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (учнів, 

працівників). Питання передбачені в розділі Річного плану роботи та в 

Колективному договорі. Проводяться всі види інструктажів. Проходять навчання 

керівники підрозділів з охорони праці та пожежної безпеки, щороку – кочегари 

котельні. 

Санітарною лабораторією комунального підприємства «Запорізький 

обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради у квітні 2017 року 

проведена атестація робочих місць (машиніст (кочегар) котельні, прибиральник 

службових приміщень, машиніст із прання та ремонту спецодягу, підсобний 

працівник, кухар, шеф-кухар) за умовами праці. Здійснена передплата на журнал 

«Охорона праці». 

Відповідні категорії працівників забезпечені спеціальним одягом і взуттям, 

рукавицями з тканини та гумовими, інструментами ручними та 

електромеханічними, мітлами, щітками. Закуповуються ліки для медичних 

аптечок. Відповідно до норм забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами. 

Заходи з питань охорони праці відповідно до Колективного договору 

виконуються на доброму рівні. 

Протягом 2016/2017 навчального року серед працівників закладу були 

зафіксовані наступні нещасні випадки: виробничого характеру – 1 травма, 

побутові – 4 випадки. Постійно приділялася велика увага профілактиці випадків 

травматизму серед вихованців. Серед учнів під час навчально-виховного процесу 

трапилося 2 випадки травмувань та 14 випадків побутових травм. 
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Здійснюється поповнення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу 

за бюджетні кошти та із залученням позабюджетних коштів. 

Придбано: 

Парти учнівські двомісні регульовані по висоті – 36; 

Стільці учнівські регульовані по висоті – 92; 

Плакатниці (для зберігання таблиць) – 4; 

Стіл демонстраційний для кабінету фізики і хімії; 

Стіл-помічник для кабінетів фізики і хімії; 

Шафа для одягу учнівська – 18; 

Стінка дитяча для кімнати відпочинку учнів; 

Вішалка для рушників для спальних кімнат учнів – 56; 

Стіл для пісочної анімації та терапії для учнів – 2; 

Стіл «Квітка» для кімнати відпочинку учнів; 

Стілець напівм'який для спальних кімнат – 81; 

Стілець дитячий дерев'яний – 17; 

Металева шафа для інструменту – 3; 

Металева шафа для одягу. 

Протягом звітного періоду проведені поточні та косметичні ремонти в 

спальних кімнатах, класних кабінетах, коридорах, харчоблоці, у пральні та 

медичному блоці: 

- у пральні замінено 3 вікна та 2 дверей, частково замінено кахель, частково 

замінено трубопровід гарячого та холодного водопостачання, частково замінено 

радіатори опалення, на будівлі котельні відновлена система водостічних труб 

відведення дощової та талої води; 

- в медичному блоці замінено світильники освітлення, частково замінено 

трубопровід гарячого та холодного водопостачання і каналізації та частково 

замінено радіатори опалення. В кабінеті прийому лікаря замінено кахель, 

відремонтовано та обладнано кабінет масажу; 

- в 6 спальних кімнатах та 4 навчальних класах замінено шпалери; 

- в 11 класних кімнатах встановлено підвісну стелю;  

- частково замінено світильники у навчальних класах;  

- заміна 6 вікон в навчальних класах та 3 дверних блоків в коридорах 

навчального корпусу на металопластикові з двокамерним енергозберігаючим 

склопакетом; 

- в будівлі частково встановлена система відео спостереження; 

- часткова заміна труб опалення у навчальному корпусі;  

- часткова заміна труб холодного та гарячого водопостачання спального 

корпусу; 

- часткова заміна труб каналізації харчоблоку. 

Проведено: 

- повірку вогнегасників в кількості 24 одиниці; 

- дератизацію підвальних приміщень, комор та дезінсекцію харчоблоку, 

підвальних приміщень, душової; 

- техобслуговування пожежних кранів в кількості 18 одиниць. 
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Вжито заходи щодо перевірки технічного стану системи теплопостачання, її 

безпечної роботи та належного стану, а саме: 

- проведено ревізію парового та водогрійних котлів; 

- частково замінена ізоляція трубопроводів котельної; 

- проведено гідравлічне випробування на щільність та  міцність котлів; 

- проведено промивання та гідравлічне випробування системи опалення 

будівлі;  

- виконано повірку вимірювальних засобів. 

За рахунок позабюджетних коштів (благодійний фонд «Соціальні ініціативи 

«Запоріжсталь») на центральному вході до закладу замінено ворота з хвірткою та 

4 секції паркану. 

Проводяться заходи з благоустрою території: вчасно проводиться покіс 

трави та прибирання, ведеться часткова заміна асфальтного покриття.  

Стан матеріально-технічної бази закладу знаходиться на задовільному рівні. 

 

Основні напрямки розвитку закладу та завдання 

на 2017/2018 навчальний рік: 

- збереження контингенту учнів; 

- подальше впровадження та реалізація Державного стандарту спеціальної 

освіти; 

- сприяння зростанню освітнього фахового рівня педагогічних працівників; 

- залучення педагогів до участі у професійних конкурсах на обласному 

рівні; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу (проблемним питанням 

залишається капітальний ремонт спортивної зали); 

- дотримання вимог колективного договору. 


