Звіт
керівника комунального закладу «Запорізька
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг»
Запорізької обласної ради
за 2019/2020 навчальний рік
Кочкіної Ірини Іванівни
Діяльність комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради (далі – заклад) здійснюється
відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти та Статуту
закладу.
Забезпечення прав дітей, які потребують корекції розумового розвитку,
на здобуття базової середньої освіти відповідно до Державного стандарту
спеціальної освіти України є основним завданням діяльності закладу.
Освітня програма закладу, яка складається у відповідності до типової для
дітей, які мають інтелектуальні порушення, розлади аутистичного спектру,
затримку психічного розвитку, регулює освітній процес у закладі. Виконання
завдань реалізується на підставі річного плану. Освітня програма та Річний
план роботи на навчальний рік затверджено рішенням педагогічної ради
(протокол від 30.08.2019 №18).
1 вересня 2019 року до навчальних занять приступило 197 учнів, з них: до
1-4 класів – 91 учень, до 5-10 класів – 106 учнів. На кінець року в закладі
навчалося 208 учнів, з них: у 1-4 класах – 102 учні, у 5-10 класах – 106 учнів. Із
загальної кількості вихованців закладу: діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування – 5; діти з інвалідністю – 80; діти із багатодітних
сімей – 38; діти-переселенці із зони АТО – 9.
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».
В умовах карантину, спричиненого коронавірусом COVID-19, у закладі
освітній процес не припинявся:
організовано дистанційне навчання
із використанням нових
інформаційних технологій;
розроблені педагогами закладу навчальні матеріали (для уроків, виховних
годин, психологічного супроводу, гурткової роботи) розміщувалися на
офіційному сайті закладу
http://oberig.zp.ua/, посилання – «Дистанційне
навчання»: https://sites.google.com/view/distantsiynenavchannya/.

Протягом навчального року постійно здійснювався контроль за
відвідуванням учнями навчальних занять. Велася відповідна шкільна
документація (журнал обліку відсутніх учнів, класні журнали, письмові
пояснення батьків, медичні довідки), заступниками директорів здійснювався
щоденний моніторинг відвідування учнями навчальних занять.
Аналіз річного оцінювання учнів вказує на підвищення рівня навчальних
досягнень на кінець року у учнів таких класів: 4-А, 4-Б, 5-А, 6-А, 8-А, 9-А, 9-Б,
10-А (порівняно з минулим навчальним роком).
Найкращими учнями за результатами 2019/2020 навчального року є учні:
4-А класу Дібров Є., Денисов Є., 4-Б класу Зайчихіна Є., Дібров О., 7-А класу
Марусенко В., 7-Б класу Гуржій В., 8-Б класу Джанполадова Л., 10-А класу
Алюскіна В., Лісневська А.
Шестеро учнів (Марусенко В., Алюскіна В., Дібров Є., Гуржій В.,
Зайчихіна Є., Джанполадова Л.) другий рік поспіль утримують звання кращих
учнів закладу за рівнем навчальних досягнень.
Аналіз навчальних досягнень учнів за предметами свідчить про те, що
найважче даються для засвоєння предмети природничо-математичного циклу та
української і англійської мови, історії. Найвищі показники якості освіти з
фізичної культури, трудового навчання, зарубіжної літератури, інформатики.
Моніторинг якості освіти з української мови традиційно проводився за
результатами виконання контрольних робіт. Результати свідчать про те, що
лише 22 учні мають високий і достатній рівень навчальних досягнень, що
становить 19%, що на 16% нижче минулорічного результату. Початковий
рівень навчальних досягнень мають 42 учні, це 37%, що на 17% вище
минулорічного результату.
Результати контрольних робіт з математики (алгебри) на кінець
навчального року свідчать про те, що 38 учнів мають високий і достатній рівні
навчальних досягнень, що складає 33% від загальної кількості учнів, що
виконували роботу, що на 2% нижче ніж у минулому навчальному році.
Показник якості навчальних досягнень учнів закладу з математики протягом
двох останніх років залишається стабільним (на рівні 33-35% – третина учнів).
Середній бал навчальних досягнень учнів коливається у межах від
найнижчого у 5,4 (5-А, 5-Б класах) до найвищого у 6,3 (8-Б клас). У минулому
навчальному році коливання середнього балу було у межах з 4,9 до 6,6. Це
свідчить про зменшення найвищого показника та підвищення найнижчого
показника середнього балу та рівня навчальних досягнень в цілому у закладі.
Моніторинг навченості учнів закладу у розрізі навчальних предметів і
класів дає можливість зробити висновок, що більшість учнів на кінець
навчального року знизили рівень навчальних досягнень. Можна зазначити, що
вплинуло дистанційне навчання.
Корекційно-розвиткова робота має за мету створення передумов для
подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями
програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової
підготовки, подальшої соціалізації. З учнями проводяться заняття з розвитку
мовлення, корекції розвитку, ритміки, лікувальної фізкультури, соціально-

побутового орієнтування. З метою подальшої соціалізації та працевлаштування
у закладі здійснюється трудова підготовка учнів з таких профілів: столярна,
слюсарна, малярно-штукатурна, швацька справа, обслуговуюча праця.
У закладі добра матеріально-технічна база для проведення корекційнорозвиткової роботи: два кабінети логопедів, кабінети психолога, соціального
педагога, дві ресурсних кімнати, кімната для проведення арт-терапії, у якій
розташована інтерактивна пісочниця та два столи для піскотерапії, кабінет
соціально-побутового орієнтування, зали для занять ритмікою, лікувальною
фізкультурою, кабінет для проведення профілактичного масажу. З метою
запровадження Концепції Нової української школи створені якісні матеріальнотехнічні умови для здобувачів освіти початкової школи.
Заклад має безперешкодний доступ до мережі Інтернет. В наявності 48
ноутбуків, 22 комп’ютери, 32 принтера та багатофункціональних пристроїв, у
тому числі з кольоровим друком, 16 мультимедійних проекторів, 4
інтерактивних дошок, 16 мобільних проекційних екранів, 4 документ-камери, 4
ламінатори.
З метою розвитку здібностей вихованців у закладі працювали гуртки:
вокальні «Барвінок» та «Музичні краплинки», хореографічний «Струмочок»,
образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик», ляльковий «Країна казок»,
спортивний «Веселий м’ячик», трудового навчання «Чарівні рученята».
Досягнення учнів протягом навчального року:
обласний етап конкурсу дитячої та юнацької творчості «Збережемо
Україну разом» – 7-Б клас посів 2 та 3 місця;
Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я
тебе побачив» – учениця 8-Б класу Джанполадова Любов здобула 3 місце;
Всеукраїнська акція «Грак – птах» – здобувачі освіти 7-Б класу отримали
почесну грамоту;
обласний конкурс-виставка «Народна іграшка» – учні 4-8 класів здобули
перемогу, отримавши 1, 2 та 3 місця.
відбірковий регіональний етап Всеукраїнського фестивалю творчості осіб
з особливими потребами «Барви життя» – творчий колектив «Веселка» став
переможцем;
обласний конкурс-виставка «Берегиня роду українського» – здобувачі
освіти 3-10 класів посіли 2 та 3 місця.
Учні прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт
школярів «Літературний Всесвіт», Всеукраїнському конкурсі шкільних
малюнків «Мої права» та в Обласних благодійних акціях: «З любов’ю до
матусі», «Дякуємо Вам, ветерани!», «Чарівники», «Малюємо місто
майбутнього».
З метою культурного розвитку, емоційного збагачення та соціалізації
здобувачів освіти протягом року було проведено 12 екскурсій:
до обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді (7-А та 5-Б класи);
до районної бібліотеки (5-Б, 7-А, 7-Б класи);

на «Виставку черепах» у Палаці культури «Дніпроспецсталь» (4-Б клас);
до музею техніки ім. Богуслаєва (8-А клас);
до Палацу культури «Металургів» до Дня Святого Миколая (1-7 класи);
до Запорізького музичного училища ім. П.І. Майбороди (7-А клас);
на відкриття обласної новорічної ялинки (8-А, 9-А, 10-А класи);
на святковий концерт творчих колективів «Моя новорічна мрія» (5-А, 5-Б,
6-А класи);
на виставку «Світ амфібій» у Палаці культури «Дніпроспецсталь» (4-А
клас);
на о. Хортиця (3-Б та 4-А класи).
Приділяється увага роботі з батьками. На батьківські збори запрошуються
спеціалісти соціальних та інших служб. Організовуються виставки робіт учнів,
концерти за участю вихованців закладу.
У закладі створені умови для комфортного перебування дітей: спальні
кімнати на 6-8 ліжок, є ігрові кімнати, душ та кімната гігієни.
Медичне супроводження учнів проводиться лікарем-педіатром, двома
медичними сестрами та медичною сестрою з дієтичного харчування. Є ліцензія
для проведення медичної практики. 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
Відсоток учнів закладу за нозологіями від загальної кількості:
захворювання нервової системи – 58,9 %;
захворювання опорно-рухового апарату – 40,5 %;
захворювання зору – 19,7%;
захворювання серцево-судинної системи – 12,9%;
захворювання сечовивідної системи – 3,7 %;
захворювання ендокринної системи – 10,4%.
У структурі патології перевагу мають органічні та функціональні
захворювання центральної нервової системи та опорно-рухового апарату.
Щорічно питома вага вихованців з цією патологією зростає. Патологію опорнорухового апарату має майже кожен третій учень, чим й обумовлений низький
рівень фізичної підготовки. Зросла питома вага учнів із захворюваннями
ендокринної системи, за рахунок дітей з глютеновою та лактазною
недостатністю. У закладі розроблено дієтичне харчування для учнів з такими
захворюваннями.
На підставі стану наявних захворювань учнів здійснювалася діяльність
щодо надання корекційних послуг з лікувальної фізкультури та проведення
профілактичного масажу. Згідно Індивідуальної програми реабілітації дитини з
інвалідністю 19 дітей отримали курс профілактичного масажу.
Для запобігання розповсюдження інфекційних захворювань у закладі
проводилися профілактичні щеплення проти грипу з урахуванням

протипоказань та згоди батьків. Щеплено проти грипу 145 учнів (71,4%), які
мають колективну форму навчання, профілактичні щеплення згідно віку
проводилися в умовах лікувального закладу. Щеплено проти поліомієліту – 23
учні, проти дифтерії та правцю – 18 учнів, проти кору, краснухи та
епідемічного паротиту – 5 учнів, проти вірусного гепатиту В – 3 учні. 10
підлітків віком 15-18 років пройшли флюорографічне обстеження в
територіальному лікувальному закладі згідно з місцем навчання.
Для підвищення імунно-захисних функцій організму діти отримали 2
курси по 15 днів синглетно-кисневої терапії (пінка), в осінній період –
вітамінопрофілактику лікарським засобом «Супервіт».
Спільна діяльність медичних і педагогічних працівників полягає у
спостереженні за учнями в процесі занять та в позаурочний час. На основі
узагальнених
даних
спостережень
надаються
рекомендації
щодо
індивідуального підходу до кожної дитини. Результати спостережень за
кожною дитиною розглядаються на засіданнях шкільної психолого-медикопедагогічної комісії.
Вихованці отримують п’ятиразове харчування. З метою досягнення
різноманітності щороку відбувається зміна перспективного меню.
Приготування страв здійснюється згідно з 14-денним перспективним меню,
затвердженого директором школи і узгодженим з Головним управлінням
Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
Деякі учні з класів для дітей з розладами аутистичного спектру за
показниками лікарів отримують безглютенове та безлактозне харчування.
Ведеться посилений контроль за організацією харчування та з питань
забезпечення належних умов щодо організації харчування дітей, дотримання
санітарно-гігієнічних вимог та санітарно-протиепідемічних правил. У 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.
Загальний об’єм фонду на 01.01.2020 становить 9074 екземпляри, із них
художньої літератури – 3842 примірники, об’єм фонду підручників – 5232
екземпляри. У 2019/2020 навчальному році фонд бібліотеки поповнився на 454
екземпляри підручників і 19 примірників художньої літератури. Здійснена
передплата за кошти загального фонду на 17 періодичних видань та 3 видання –
спонсорська допомога.
Для зручності користування фондом у бібліотеці створені тематичні
папки, картотека періодичних видань. У бібліотеці є вільний доступ до
художньої та науково-популярної літератури.
Рівень забезпеченості періодичними виданнями для різних напрямів
організації навчально-виховного процесу, у тому числі для дітей, високий.

Ведеться постійна робота щодо наповнення сайту закладу oberig.zp.ua та
сторінки закладу на www.facebook.com.
Плинність кадрів. За звітній період звільнилось 12 працівників (10%), з
них: 5 працівників на підставі п.1 ст.36 КЗпП України, 5 – у зв’язку з виходом
на пенсію та 2 працівники були звільнені у зв’язку зі смертю через хворобу.
Норми трудового законодавства щодо організації трудової діяльності
працівників дотримуються: всі ознайомлені з правилами внутрішнього
трудового розпорядку, посадовими інструкціями, наказами з кадрових питань.
У травні педагоги були ознайомлені з попереднім навантаженням, а у серпні – з
результатами тарифікації.
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.
Станом на 31.05.2020 в закладі працював 71 педагогічний працівник, з
них: директор, заступник директора з навчально-виховної роботи – 2, заступник
директора з виховної роботи, педагог-організатор, соціальний педагог,
практичний психолог, керівник гуртка, вчителі – 39, вихователі – 24,
Якісний склад педагогічних працівників:
за педагогічним стажем: до 3 років – 3 (4%), від 3 до 10 років – 17 (24%),
від 10 до 20 років – 9 (13%), понад 20 років – 42 (59%);
педагогів-пенсіонерів – 21 (30%).
Усі педагогічні працівники мають вищу освіту, серед яких – 97% вищу
педагогічну, з них 24 працівники (34%) – спеціальну дефектологічну.
У педагогічному колективі закладу працює 25% педагогів з
педагогічними званнями, з них 9 учителів-методистів та 9 старших учителів;
54% педагогів мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії» та
«спеціаліст вищої категорії».
Збільшення кількості працівників з вищою освітою та зі спеціальною
дефектологічною освітою сприяє підвищенню якості освітнього процесу та
здійснення корекційної роботи з учнями.
Слід відзначити позитивні тенденції у роботі з кадрами:
наявність вчителів-дефектологів (34%), які значною мірою впливають на
якість освітнього процесу та рівень педагогічної майстерності всього
педагогічного колективу;
наявність 6 педагогів (8%), які продовжують навчання у вищих навчальних
закладах з метою отримання повної вищої освіти, з них 3 працівника
отримують дефектологічну освіту.
Ведеться постійна робота щодо забезпечення підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
У 2019/2020 навчальному році на курсах підвищення кваліфікації при
комунальному закладі «Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради пройшли навчання 11
педагогічних працівників, при комунальному закладі вищої освіти «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради – 13

педагогічних працівників, що загалом складає 34% від загальної кількості
педагогів.
Більшість педагогів плідно працювала під час карантину. Багато з них (36
з 71 – 51% колективу) підвищували власну професійну компетентність шляхом
участі у різноманітних вебінарах, тренінгах, семінарах, конференціях у режимі
онлайн.
Достатньо велика робота у 2019/2020 навчальному році була здійснена
щодо підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів
закладу в умовах запровадження освітнього процесу з використанням
технологій дистанційного навчання:
онлайн-консультації «Використання електронної пошти та інших
інтернет-ресурсів при дистанційному навчанні», «Створення вайбер-груп для
кожного класу»;
розробка методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних
матеріалів
на
платформу
«Дистанційне
навчання
закладу»
https://sites.google.com/view/distantsiynenavchannya/;
щоденний супровід педагогів, які мають низький рівень володіння
інформаційними технологіями.
З метою реалізації конституційних прав громадян на звернення,
неухильного виконання чинного законодавства на прийом до керівника за
2019/2020 навчальний рік звернулося 234 особи. Всі звернення мають ознаку
первинних, індивідуальних звернень. Порушень термінів розгляду звернень
громадян у школі-інтернаті не допущено.
Значна увага приділяється створенню безпечних умов з охорони праці
всіх учасників освітнього процесу. Питання передбачені в Колективному
договорі. Проводяться всі види інструктажів. Керівники підрозділів проходять
навчання з охорони праці та пожежної безпеки.
Станом на 25.08.2020 виконання заходів з охорони праці:
Видача миючих засобів працівникам: мило господарське – 7392,68 грн.;
мило рідке – 3655,74 грн.; засіб для миття поверхонь – 8550,28 грн.; засіб для
миття сантехніки – 3191,26 грн; засіб для миття скла – 292,83 грн.; засіб для
миття холодильних поверхонь – 192,00 грн.; засіб для миття посуду – 1677,5
грн.; порошок пральний – 3118,61 грн.; білизна – 701,65 грн.; дезінфекційні
засоби – 8690,99 грн.
Надана додаткова відпустка працівникам на підставі атестації робочих
місць за шкідливі умови праці – 54 дні на суму 11380,97 грн. (середня заробітна
плата за 1 день такої відпустки – 210,76грн).
Надано працівникам відповідних професій спецодягу на суму 4693,85
грн.; засобів індивідуального захисту на суму 3189,81 грн.
Придбано журнал «Охорона праці і пожежної безпеки» на суму
4883,24грн.
У 2019/2020 навчальному році було зафіксовано 11 випадків дитячого
травматизму, із них 1 випадок – травмування учня, що стався під час освітнього
процесу, та 10 випадків – травмування невиробничого характеру, що сталися в

побуті. До побутових травм належать: забій м’яких тканин – 3 випадки, забій
пальців – 3, пошкодження зв'язок суглобів – 2, пошкодження вушної раковини
та роговиці. Серед травм під час освітнього процесу: перелом пальця кисті.
Високий показник травматизму (73%) спостерігається у здобувачів освіти
6-8 класів (12-14 років). Це пов’язано з підвищеною емоційністю дітей у цей
період і недостатньо розвиненою у них здатністю до самоконтролю.
Серед працівників закладу протягом навчального року було зафіксовано 5
випадків побутових травм, з них: переломи кісток – 2, пошкодження зв'язок –
2, струс головного мозку.
Стосовно кожного випадку були складені відповідні акти.
Заходи з питань охорони праці виконуються на доброму рівні.
Під постійним контролем знаходяться питання зміцнення та поповнення
матеріально-технічної бази закладу.
Придбано:
Стінка універсальна напівзакрита 2-дверна – 4 шт.;
Стінка універсальна, з шістьма висувними ящиками – 8 шт.;
Осередок художньо-творчої діяльності – б4шт.;
Тематична зона «Стелаж двобічний» - 3 шт.;
Стінка універсальна (для зберігання засобів навчання) – 8 шт.;
Комплект-трансформер АРТ-24680 – 24 шт.;
Стінка універсальна школа-сад №10 – 6 шт.;
Стелаж відкритий з 10-ма комірками – 4 шт.;
Тумбочка з шухлядами – 16 шт.;
Стілець напівм’який для спальних кімнат учнів – 30 шт.;
Стелаж двосторонній – 3 шт.;
Диван двомісний «Тетра» – 3 шт.;
Пуф «Рубік» – 14 шт.
Проведені поточні, косметичні ремонти в класних та спальних кімнатах,
у медичному блоці та на харчоблоці.
У приміщенні закладу:
в переході до спального корпусу замінено чотири віконні блоки,
проведено вирівнювання підлоги та укладено лінолеум, улаштовано підвісну
стелю, проведено вирівнювання стін та фактурне штукатурення, на сходах
покладено керамічну плитку;
проведено вирівнювання підлоги та укладено лінолеум у чотирьох
класних кімнатах;
замінено 12 віконних блоків у чотирьох класних кімнатах;
проведено вирівнювання стін та обклеювання їх шпалерами в семи
навчальних класах та в трьох спальних кімнатах;
у холі навчального корпусу улаштовано підвісну стелю, проведено
вирівнювання стін та фактурне штукатурення, на сходах покладено керамічну
плитку.
Проведено:

повірку вогнегасників в кількості 63 одиниці;
дератизацію підвальних приміщень, комор та дезінсекцію харчоблоку,
підвальних приміщень, душової;
техобслуговування пожежних кранів у кількості 18 одиниць.
Вжито
заходи
щодо
перевірки
технічного
стану
системи
теплопостачання, її безпечної роботи та належного стану, а саме:
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.
Проводяться заходи з благоустрою території: вчасно проводиться покіс
трави та її прибирання.
Стан матеріально-технічної бази закладу знаходиться на задовільному
рівні.
Основні напрямки розвитку закладу та завдання
на 2020/2021 навчальний рік:
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.

