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Сьогодні, підбиваючи підсумки роботи опорного закладу середньої загальної
освіти І-ІІІ ст. с. Багринівці за 2018 — 19 н.р, хочу зазначити, що це був рік
напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що
відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти,
прийнятий новий Закон про освіту. Переглядаються та оновлюються навчальні
програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний
для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.
Як директор протягом звітного періоду я керувалася статутом школи, свою
діяльність здійснювала відповідно до Закону України «Про освіту», Закону
України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна
XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,
Положенням про освітній округ, Концепції національного виховання,
дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти та Концепції НУШ та іншими
нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника.
Відбуваються зміни в освіті і намагаємося змінюватися ми. Важливо в
нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її
критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації,
переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як
це вплине на їх життя та здоров’я.
Головним завдання нашого закладу є забезпечення високої якості освіти та
відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина
творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут
усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне
ставлення до себе, інших учнів, навчання.
Творчу особистість може виховати тільки творчий та креативно діючий
учитель . Протягом звітного періоду у нашому молодому закладі є певні
здобутки, про які слід сказати:у 2018-19 н.р.учні в ІІ єтапі предметних олімпіад
отримали 9 призових місць:
1 перше місце — з географії, 4- других місць- з української мови і літератури,
хімії, англійської мови, єкономіки. 4 — третіх місць — з математики, фізики,
української мови та літератури, інформатики. У філії І-ІІ ст. с. Вінниківці - третє
місце з географії .

Гарні результати мають учні нашого закладу у різних районних конкурсах
та змаганнях:
5 призових місць на конкурсі вірша “Проліски надій”. 3 місце у конкурс ДЮП,
2 місця отримали команди у змаганні “Екологіних агітбригад” учні ОЗСЗО ІІІІст. с. Багринівці та учні філії І-ІІ ст. с. Вінниківці. Школярі філії І-ІІ ст. с.
Вінниківці отримали І місце у районному і ІІ місце у обласному конкурсі
“Країна веселкова”.
У 2019-20 н.р. учні закладу в ІІ єтапі предметних олімпіад отримали 2
призових місць з географії та української мови. У конкурсі “Зіркова мрія” маємо
два І та одне ІІІ місце.
У ОЗСЗО з вересня 2018 р. працює секція легкої атлетики, вихованці якої
систематично займають призові місця у обласних змаганнях.
У школі проводяться систематично заходи, свята, які можна побачити у
групі ОЗСЗО І-ІІІ ст. с.Багринівці у фейсбуці та на сайті школи.
Команда нашої школи були учасником обласної історичної гри – квесту
приуроченої до 100 – річчя програми Акту Злуки.
Ми стали активними учасниками по впровадженню проекту «Україна без
сміття» . Відбувся виїзд на семінар на базі СЗШ І-ІІІ ст. с.Городище , а у нас, на
базі закладу, проведено презентацію та навчально – просвітницький тренінг
«Україна без сміття», “Нездійсненна мрія чи реальність” за участі Ольги
Чернявської - провідного фахівця з питань корпоративної та соціальної
відповідальності з м. Києва за сприянням представників з Астарти – Київ.
Встановлено урни для сортування сміття на території школи.
Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим
персоналом та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи
і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні
кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням.
За звітний період було поповнено матеріальну базу школи із забезпеченням
комп`ютерної техніки - учительську, методичний кабінет, кабінет директора, 4
кабінети початкових класів, та усі кабінети старшої школи, які мають доступ до
мережі «Інтернет». Обладнано класні кімнати 1.2 класів згідно вимог нової
української школи, та створено ігрову кімнату для ГПД . Створено та оснащено
інклюзивно-ресурсну кімнату. Облаштували сучасний комп`ютерний клас для
старшокласників, отримано новий математичний комп`ютерний клас, створено
комп`ютерний клас для початкової школи. Встановлено у кожному класі шафи
для зберігання верхнього одягу здобувачів освіти.
Зроблено капітальний ремонт їдальні, підключена нова плита, встановлено
нові ванни для миття посуду , крани, новий бойлер та замінено обладнання
відповідно з рекомендаціями Держпродслужби. Удосконалено меню.
Здійснено ремонт електросистеми закладу.

Удосконалено
роботу опалювальної системи закладу: встановлено
циркуляційні насоси, крани. Наведено лад біля котельні, порізано, складено
дрова.
Підведено вітку централізованого водогону на тереторію школи.
Встановлено прожектор освітлення шкільного подвір`я, де розміщена
стоянка автобусів .
Проведено поточний ремонт даху будівлі. Облаштовано новий вхід у
приміщення закладу. Замінено частину каналізаційної системи. Зроблено
ремонт у вестибюлі та усіх коридорах І та ІІ поверху закладу, облаштовано
куточки відпочинку для здобувачів освіти, оформлено зимовий сад. Змінено
ланшафтний дизайн подвір'я школи.
Виконання даного об'єму ремонтних робіт столо можливим завдяки
фінансуванню та сприянню відділу освіти, районної ради, спонсорської
допомоги, власних коштів закладу, отриманих від списання.
Протягом навчального року в школі було проведено заходи щодо економії
бюджетних коштів: встановлено щоденний контроль за використанням енерго-,
тепло-, водо-ресурсів; діє режим економії під час канікул, вихідних днів;
відбулася заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі.
По всій школі замінено відкриті світильники на світильники закритого
типу.
Адміністрація закладу працює над створенням умов для використання
інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в
управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є
підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне
використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.
Я беру на себе сміливість стверджувати, що в школі створені умови для
учнів, які бажають вчитись, які мають мотивацію до навчання. Але рівень
знань учнів та бажання вчитися останнім часом знизились.
Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: відділу освіти та районній
раді — за розуміння та підтримку, учителям — за творчість, за любов до своєї
професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за щедрість і сподіваюсь на
подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за
чистоту в навчальному закладі та на території школи.

