
Звіт директора

комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний

комплекс №13» Харківської обласної ради МИХАЙЛЕНКО Г.В.

за роботу  в  2013/2014 навчальному році

Діяльність навчально-виховного комплексу і особисто мене, як директора,

у  2013/2014  навчального  року  була  спрямована  на  реалізацію   діючого

законодавства  України,  нормативно-інструктивних  документів  Міністерства

освіти  і  науки  України,  обласної  державної  адміністрації  та  обласної  ради,

Департаменту науки і освіти. 

На  підставі  наказу  Департаменту  науки  і  освіти  Харківської  обласної

державної  адміністрації  від 11.11.2013  №  688  «Про  проведення  державної

атестації навчальних закладів Харківської області в травні 2014 року» у період з

5  травня  по  19  травня  2014  року  проведено  атестацію  освітньої  діяльності

навчально-виховного комплексу. 

Комісією  визначено  високий  рівень  надання  дошкільної  та  загальної

середньої освіти.

Організація навчального процесу

Впродовж   2013/2014   навчального  року  у  дошкільному  відділенні

працювала 1 група старшого дошкільного віку, у якій виховувалось 20 дітей.

З  жовтня  2013  року  в  освітній  процес  дошкільного  відділення на

загальнодержавному рівні активно впроваджується Лего-конструювання.

На кінець навчального року заплановані завдання  щодо створення умов

для  соціального  розвитку  дошкільників  як  важливої  складової  життєвої

компетентності  були  реалізовано  на  100%.  Результати  експертизи  щодо

виконання вимог Базового компоненту за сферою «Дитина у соціумі» показали

високий  рівень  сформованості  у  дітей  соціальної  компетентності  (загально-

середній бал – 11, коефіцієнт  - 0,92).

Розвивально-ігрове  середовище  в  групі  дошкільного  відділення

поповнено необхідним ігровим та дидактичним матеріалом, зокрема ігровими
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зонами для сюжетних ігор «Магазин», «Перукарня», «Ферма» тощо (відсоток

забезпечення  дошкільного  відділення  обладнанням  –  88%).  Таким  чином,

можна констатувати, що стан  виконання поставлених завдань щодо створення

умов  для  соціального  розвитку  дошкільників  як  важливої  складової

життєвої компетентності  в середньому становить 94%,  і може вважатися

завершеним.

Заплановані  заходи  щодо  формування  пізнавальної  сфери  дітей

дошкільного віку   шляхом використання LEGO-конструктора реалізовано на

100%.  Діагностика розвитку конструкторських здібностей показала ,  що 20%

дітей мають високий показник прояву здібностей,  35% -  достатній  показник

прояву, що загалом складає 55% дітей з конструкторськими здібностями.  

З  метою  встановлення  рівня  шкільної  зрілості  дітей  старшого

дошкільного  віку  (5-річок)  у  квітні  2014  року  було  проведено  діагностичне

обстеження  14 дітей. У обстеженні брали участь тільки ті діти, яким станом на

01.09.2014 року виповниться 6 років. 

За результатами діагностичного обстеження було виявлено наступне:

Висока ступінь 
готовності, %
(k ~ 0,9-1)

Достатня 
ступінь 
готовності, %
(k ~ 0,7-0,9)

Низька ступінь 
готовності, %
(k ~ 0,6-0,7)

43 57 0

Як  видно  з  даних  таблиці,  основна  кількість  дітей  57%  (8  дітей)  має

достатній ступінь готовності до навчання у школі, і 43% (6 дітей) - високий. 

Психологічна готовність дітей 6-го року життя до шкільного навчання

у  2013/2014 навчальному році

43%
57%

Chart Title

Високий рівень Достатній рівень

Низький рівень
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Порівняльні аналіз готовності дітей до шкільного навчання 
за два останні роки

У шкільному підрозділі навчається 216 учнів, з них:

у школі I ступеня 75,  

у школі II ступеня 107, 

у школі III ступеня 34. 

Під  контролем  адміністрації  закладу  трималося  питання  якісного

переходу  навчального  процесу  на нові Державні  стандарти  початкової  та

середньої освіти. Ретельно вивчалися нові програми з предметів, на методичних

об’єднаннях  вчителів  розглядалась  специфіка нових галузей  Держстандартів,

підбивалися підсумки навчання учнів 1, 2 та 5 класів за новими стандартами та

велась підготовка для впровадження їх у 3 та 6 класах.

Протягом  навчального  року  активізовано  роботу  з  обдарованими  та

здібними учнями відповідно до шкільного Положення про академічну спілку.

Учні взяли активну участь у ІІ етапі олімпіад з базових навчальних дисциплін –

26 переможців, 11 з них взяли  участь у ІІІ (обласному) етапі.  Вибороли дві

перемоги: Литвин Анна (10 клас) – ІІІ місце з російської мови та літератури,

Муллагулова Євгенія (11 клас) - ІІІ місце з екології.

Учні  брали  активну  участь  у   Міжнародному  математичному  конкурсі

"Кенгуру" для учнів 2-11 класів (65 учасників); Всеукраїнському природничому

інтерактивному  конкурсі  "Колосок"  для  учнів  3-8  класів  (84  учасники),

Всеукраїнському  фізичному   конкурсі  "Левеня"  (39  учасників),  Міжнародній

грі-конкурсі "Російське ведмежатко" (64 учасники). Всеукраїнській мовознавчій

гра «Соняшник» (108 учасників). Природничій грі «Геліантус» (67 учасників). 
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Мала академія наук України

Науково-практична конференція   Гагарінські  читання

Всеукраїнський фізичний  конкурс    Левеня

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс   Колосок

Міжнародна  гра-конкурс     Російське ведмежатко

Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика

Міжнародний математичний конкурс   Кенгуру

Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
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Участь учнів у конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях  протягом 2012-2014 років

2014 2013 2012

Було підготовлено  п’ять  робіт для участі в обласному конкурсі-захисті

науково-дослідницьких  робіт  учнівської  молоді  Малої  академії  наук  України

(минулого року – 3), робота  учениці 11 класу Казаченко Анастасії зайняла ІІ

місце. 

Підготовлено  17  дипломантів  науково  –  практичної  конференції

довузівської молоді «Гагарінські читання». Їх роботи опубліковані в збірнику

тез,  виданих  Національним  аерокосмічним  університетом   «Харківський

авіаційний інститут». Два учні-переможці отримали грамоти і нагороди. 

На  регіональну конференцію  для учнів ліцеїв та гімназій  «Каразінський

колоквіум»  представлено  5  робіт.  З  них  одна  робота  учасниці  Козаченко

Анастасії нагороджена Дипломом ІІ ступеню у секції англійська мова. 

За  результатами  річного  оцінювання  у  2013/2014  навчальному  році  11

учнів отримали нагороду «Похвальний лист за високі досягнення у навчанні».

Згідно з Положенням про Почесну медаль НВК «За особливі досягнення» були

нагороджені 2 учні Владіміров Дмитро та Казаченко Анастасія. 

Також учениця нашої школи Чала Яна взяла участь та отримала перемогу

в міжнародній  програмі по обміну студентів та школярів «FLEX» і протягом

поточного навчального року навчалась  у коледжі американського штата Мен у
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м. Уиндом.

2. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними й медичними

кадрами й доцільності їхньої розстановки.

Педагогічний колектив нараховує 50 осіб, серед них: 

Учитель-методист – 5;

Вихователь-методист–2;

Практичний психолог-методист–1;

Старший вихователь – 1;

Старший учитель – 6;

Спеціаліст вищої категорії – 18;

Спеціаліст І категорії – 8;

Спеціаліст ІІ категорії – 5;

Спеціаліст – 17. 

17
85

18

Якісний склад педагогічних працівників 2013/2014  
Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

У 2013/2014 н.р. пройшли атестацію 12 педагогів, соціальний педагог та

педагог-організатор.   8  педагогів  підвищили  свою  професійну  кваліфікацію.

Вчителю математики Резніковій О.В. присвоєно звання «Учитель - методист»,

шести - підтвердили раніше присвоєні категорії.

Лауреатом  конкурсу  професійної  майстерності  «Учитель  року»   стала

учитель  початкової  школи  Алексєєва  О.О.  Вчитель  іноземної  мови

Шкрабаченко О.І.  брала участь у Teaching Excellence and Achievement Program

(TEA) - програма для вчителів англійської мови загальноосвітніх закладів країн

Європи,  яка  щорічно  проводиться  Департаментом  освіти  та  культури

Сполучених  Штатів  Америки.  Шкрабаченко  О.І.  показала  дуже  високі

результати та як переможця програми її запрошено до Сполучених Штатів  для
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обміну провідним педагогічним досвідом. 

За результатами роботи у  2013 році заклад отримав перемогу, Диплом та

статуетку  у  номінації  «Учебное  заведение  года»  у  рамках  соціального

опитування «Признание народа 2013», яке проводила газета «Вечірній Харків».

Протягом  навчального  року  цікаву  роботу  розпочала   творча  пара

вчителів початкових класів - Алексєєва О.О. і  Гупалова О.О.  за проблемою:

«Метод  проектів  як  технологія  особистісно  зорієнтованого  навчання  з

використанням ЛЕГО - конструювання».

На   XХІ  обласній виставці - презентації педагогічних ідей та технологій

Дипломом І ступеня відзначена робота практичного психолога  Борисенко Т.В.

«Психолого-педагогічний  супровід  учнів  в  системі  інклюзивного  навчання»,

Дипломом ІІ  ступеня  Гупалова О.О.,  Алексєєва  О.О.  «Розвиток індивідуальних

творчих  здібностей  учнів  початкової  школи»   та  двома  Дипломами  ІІІ  ступеня

наступні  роботи: Семенюк І.М.,  Івашина  Т.Г.  «Свято  фізкультурної   паузи»,

Косенкова О.П. «Виховання у дітей національної свідомості, духовності в умовах

інтернатного закладу». 

Учителі навчально-виховного комплексу брали активну участь у обласних

і міжнародних науково-методичних заходах, які проводить Комунальний вищий

навчальний  заклад  «Харківська  академія  неперервної  освіти».  Вихователь

дошкільного  відділення  Рябокінь  О.О.  брала  участь  у  обласних  та

Всеукраїнській конференції щодо реалізації програми ЛЕГО – конструювання.

Вчитель історії Орел І.Г. брав участь у обласних семінарах щодо викладання

Православної культури Слобожанщини. 

Для ефективного обміну досвідом  реалізовувався договір про співпрацю

з  Інститутом  Конфуція  Китайської  Народної  Республіки  Харківського

національного університету ім. В.Н.Каразіна.

У 2013/2014 навчальному році у закладі постійно впроваджувався аналіз

комплексного  оцінювання  діяльності  вчителів  а  допомогою  кваліметричної

моделі. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів та рівню кваліфікації

вчителів відслідковувався з використанням технології квадрант – аналізу.
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Навчально-виховний  комплекс  є  базовим  для  проведення  педагогічної

практики  слухачів  курсів  підвищення  кваліфікації  напряму:  «Практична

психологія»,   ще  й  «Соціальна  робота»,  з  підготовки  слухачів  регіональної

програми  «Рівний  –  рівному».  Впродовж  навчального  року  проводились

семінари з даних питань.

3.Організація роботи щодо соціального захисту, зміцнення здоров’я дітей та

працівників.

Протягом навчального року одержали лікування  241 дитина, із них 20

дітей дошкільної групи та 221 учень школи, в тому числі 9 інвалідів дитинства.
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За  результатами   поглиблених  медичних   оглядів  дітей  бригадою

спеціалістів  державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків

Академії  медичних  наук  України»  виявлено,  що  збільшилась  кількість

вихованців з захворюванням органів кровообігу на 10 %, центральної нервової

системи на 4 %. Знизилась кількість захворювань органів травлення на 13 %,

ендокринної системи на 9 %.
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2012 2013

Розподіл супутньої патології по роках серед  школярів

Серед   дошкільнят  провідною  супутньою  патологією  є  диспластична

кардіопатія.   В порівнянні  з  минулим  роком  її  кількість    збільшилась    на

34  %,   з   лор-патологією     на 11 %,     а     захворюваня    органів     зору

знизилося  на  40  %,  центральної  нервової  системи  на  5  %.
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Розподіл супутньої патології по рокам серед дітей дошкільної групи

За  навчальний  рік  серед  вихованців  школи  зареєстровано  1  випадок

сальмонельозу, не пов’язаний з закладом, 3 випадки вітряної віспи в дошкільній

групі.

Велика увага приділялась санітарно-просвітницькій роботі з вихованцями,

їх батьками та співробітниками закладу. 

         
№ Тип сколіозу 2012/2013 н.р.  2013/2014 н.р.

Абс.числа % Абс.числа %
1 Грудний  14 5,9 14 5,8
2 Грудо-поперековий 71 29,7 51 27,2
3 Поперековий  11 4,6 10 4,1
4 Комбінований   13 5,4 22 9,1
5 Кіфосколіоз   52 21,8 49 20,3
6 Порушення постави 78 32,6 95 33,5
7 Усього 239 100 241 100

Розподіл сколіотичної хвороби за типом

У  порівнянні  з  минулим  роком  відсоткове  відношення  різних  типів
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сколіозу  залишається  на  одному  рівні,  окрім  комбінованого  сколіозу,  який

збільшився на 4 %. 

У 109 вихованців  при лікуванні  сколіозу застосовано корсет, із  них 39

Шено, 70 напівжорстких.

За навчальний рік відпущено  7,5 тисяч процедур масажу, відпущено 4178

процедур фізіотерапевтичного лікування -  1 учень в середньому одержав по

17  електропроцедур,  направлених  на  лікування  сколіотичної  хвороби,

проведено  по  102  групові  процедури ЛФК в  кожному  класі  та  70  групових

процедур у дошкільній групі. Один-два рази на тиждень вихованці відвідували

лікувальне плавання в аквапарку «Волна». Протягом року проведено 2 курси по

10 днів профілактики гострих респіраторних захворювань.
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Аналіз кількості вихованців, які одержали лікування

Школярі та дошкільники отримують 7-разове збалансоване харчування

за чотирма віковими категоріями з достатньою кількістю свіжих фруктів, соків,

молочних,  м’ясних  та  рибних  продуктів. Питний  режим  організовано

альтернативною водою «Ордана». 

Виконання  норм продуктів  харчування  протягом 2013/2014  навчального

року в середньому складає 99,8 % .

Вартість 1 дня харчування на 1 вихованця в середньому становить 38 гривень. 
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Вартість 1 дня харчування 1 учня  за останні 3 роки 

Продовжується  співробітництво  з  Харківським  науково-дослідним

інститутом патології  хребта і  суглобів ім. професора М.І. Ситенка, протезно-

ортопедичними  підприємствами  з  Харківським  відділенням  «Центр  доктора

Бубновського». 

Пройшли  передатестаційні  курси  з  наступною  атестацією  на

кваліфікаційну категорію лікар-невролог та 3 медичні сестри. 

Проведено 11 засідань Шкільної медико-педагогічної комісії. 

         У  порівнянні  з  минулими  роками  знизилась  кількість  покращення

сколіотичного процесу на 5,7 %, стабілізації  на одному рівні.  Прогресування

процесу збільшилося на 5,8 % і   в  основному проявляється у дітей з  такою

супутньою патологією,   як  дисплазії  сполучної  тканини та  дітей,  які  мають

сколіотичну  хворобу  з  кутом  викривлення  більше  45%.
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Результати консервативного лікування сколіотичної хвороби

4.Організація виховної роботи

Виховна  робота  у  навчально-виховному  комплексі  здійснювалась  за  10

основними  напрямами:  громадянське  виховання,  родино-сімейне,  моральне,

правове,  превентивне,  художньо-естетичне,  спортивно-масове,  запобігання

травматизму, військово-патріотичне, екологічне  виховання. 

Проведені традиційні свята: День знань, День учителя, Свято вшанування

обдарованої  молоді  «Ми  маємо  таланти»,  День  Святого   Миколая, «День

Святого  Валентина»,  «Свято  казки»,  День  Перемоги,  свято  Останнього

дзвоника тощо. Учасниками театральної студії підготовлені вистави та мюзикли

«Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Попелюшка», «Аліса в країні чудес»,

«За двома зайцями» тощо. 

2013 рік  проходив у рамках відзначення Року дитячої творчості, у 2014

році  відзначається  Рік  Шевченка.  Саме  цим  напрямам  і  була  присвячена

виховна та позаурочна робота.

Правове  виховання  здійснювалось на  засіданнях  «круглих  столів»,  при

проведенні  місячника  правового  виховання «Права  дитини»  за  участю

представників   правоохоронних  органів,  на  тематичних  годинах,  бесідах,  на

класних  годинах,  у  лекторії  на  тему  «Загальна  декларація  прав  людини,  як

основний документ для захисту прав і свободи людини». 

Соціально-правовий  захист  вихованців у  навчальному  закладі
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здійснювався за підтримки громадських організацій.  Забезпечувалось право на

життя  та  охорону  здоров’я  через  навчання  та  виховання,  проводилась

просвітницька  робота  з  питань  профілактики  тютюнокуріння,  алкоголізму,

наркоманії, ВІЛ/СНІДу, забезпечення репродуктивного здоров’я. 

Протягом  навчального  року  постійна  увага  приділялась  питанню

соціального захисту дітей пільгових категорій.

Всього  дітей  пільгового  контингенту-34,  із  них:  дітей  ,  позбавлених

батьківського піклування  -2,  дітей,  яких  виховує  один із  батьків  -10,  дітей  ,

постраждалих  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС-1,  дітей-інвалідів  -7,  дітей  з

багатодітних  родин-5,  дітей  ,  реєстрація  яких  проведена  згідно  з  ст.135

«Сімейного кодексу » - 10.
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діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування

діти-інваліди

діти , постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС

діти з багатодітних родин

діти, яких виховує один з бітьків

 Пільговий контингент учнів у 2011-2014 роках

5. Організація гурткової та позакласної роботи

У  закладі   функціонують  гуртки «Музична  студія»,  «Творча  студія»,
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«Інформатика», «Китайська мова». В секціях «Настільний теніс», «Атлетичний»,

«Шахи» відбувається спортивне виховання юнаків та дівчат. Плідно співпрацює

заклад  з  Харківською  обласною  станцією  юних  туристів  та  Харківським

обласним  палацом  дитячої  та  юнацької  творчості.  Діти  із  задоволенням

пізнають  світ  разом  з  керівниками  гуртків  «Юні  натуралісти»,  «Юні  друзі

природи».

Учні вдосконалюють свою майстерність у гуртках,  творчих колективах,

спортивних секціях закладу та міста, серед них  гурток народного співу,  гурток

народного  танцю,  тхеквандо,  танці  ромської  нації,  бальні  танці,   футбольна

секція,   радіогурток  тощо.  Всього  заклади  позашкільної  освіти  м.  Харкова

відвідують 54 вихованці закладу.

У 2013/2014 навчальному році  робота  спортивних секцій була такою ж

продуктивною, як і в попередні роки.

Участь вихованців у спортивних секціях у 2013/2014 навчальному році

Завдяки  плідній  співпраці  керівників  гуртків  та  вихованців  на  міських

конкурсах  дитячої  творчості   були  відзначені  роботи  гуртка  з  писанкарства,

вокальні  номери  Девяткіної Анастасії, танцювальні композиції колективу «ЮА

Денс», творчі роботи Безязичного Микити,  Нікітенко Олени та ін. У листопаді

2013  року  Канунніков  Микита  та  Кривошеєнко Микита  посіли  ІІІ  місце  та

нагороджені Дипломом за участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсу учнів  з початкового технічного моделювання.

Керівник  гуртка  «Творча  студія»  Ходячих  С.Ю.  є  членом  харківського

міського  клубу  писанкарства.  Вона  відобразила  свій  досвід  у  двох  книгах

«Велика книга православного рукоділля» та «Харківський клуб писанкарства».
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Також її  роботи  були виставлені  в  Харківському  міському Палаці  дитячої  та

юнацької творчості, Міському будинку творчості.

6.Запобігання усім видам дитячого травматизму

Протягом  навчального  року  проводилась  систематична  робота  із

запобігання  усім  видам  дитячого  травматизму.  Організовано  і  проведено

Тиждень безпеки життєдіяльності, протягом якого організовано навчання учнів

та  працівників навчального закладу з  пожежної  безпеки,  відпрацьовано план

евакуації  на  випадок  пожежі  та  інших  надзвичайних  ситуацій,  поновлено

куточок з Правил пожежної безпеки та Правил дорожнього руху.
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Моніторинг рівня травмування  учнів за 2011-2014 навчальні роки (%)

Звернення до медичної частини Побутові травми Травми під час НВП

7.Літнє оздоровлення та відпочинок

У 2013 році намітилась  тенденція  до  збільшення кількості  вихованців,

залучених  до  організованих  форм  літнього  оздоровлення  та  відпочинку,

вихованці  мали  можливість  оздоровитися  в  санаторії  «Таврія»  Херсонської

області (17 вихованців), санаторії «Косів» - (14 вихованців), санаторії «Лесной»

–  (9  вихованців). Організованими   формами  відпочинку  та  оздоровлення

охоплено —  119   вихованців.  Іншими  видами  відпочинку  охоплено  63

вихованці.
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 Охоплення оздоровленням вихованців влітку 2011-2013 та заплановане

оздоровлення  влітку 2014 року

8.Організація роботи з покращання матеріально-технічної бази закладу.

Для забезпечення функціонування закладу в тісному контакті працювали з

такими  комунальними  організаціями,  як  Харківобленерго,  Харківводозбут,

Харківкомуночиствод,  Комунальне  підприємство  «Теплові  мережі» на  основі

заключених  договорів.  Постійно  ведеться  облік  холодної  та  гарячої  води,

електроструму з метою контролю за економним використанням наданих послуг.

Протягом  року  проводиться  перевірка  протипожежного  стану  усіх

корпусів  школи,  справності  технічних  засобів  пожежогасіння,  технічного

обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування вогнегасників.

Проводиться робота по обслуговуванню споруд та будівель :

-  проведені  заміри  опору  захисного  заземлення  електроустановок  та

ізоляції проводів електромереж;

-  у  зимовий  період  очищається  дах  від  снігу  та  збиваються  бурульки,

прибирається територія від снігу та льоду;

- перевіряється технічний стан засобів пожежогасіння;

- на зиму утепляються вхідні та вихідні запасні виходи;

- проводиться підготовка школи до опалювального сезону.

Прибиральниці  службових  приміщень  забезпечують  задовільний
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санітарний  стан  приміщень  школи-інтернату  згідно  з  вимогами  ДСАнПіН-а.

Генеральне  прибирання  приміщень  школи  проводиться  згідно  зі  складеним

графіком.

Зміцнюється  й  поповнюється  матеріально-технічна  база  НВК.

Фінансування навчального  закладу  здійснюється  з  обласного  бюджету.  За

звітний період бюджет склав:

– за 2013 рік – 8047571,38 грн.; 

– профінансовано – 8047571,38 грн., що складає 100%.

Виплачена  грошова винагорода,  матеріальна допомога  на  оздоровлення

при наданні основної щорічної відпустки.

Для ремонту НВК влітку 2013 року було виділено:

– для поточного ремонту системи опалення спального корпусу – 249 798,95

грн. ;

- для поточного ремонту огорожі і тротуарів алеї – 99 900,00 грн.;

- для поточного ремонту стелі спального корпусу – 198 896,32 грн.;

– для капітального ремонту покрівлі спального корпусу – 267 750,39 грн. 

– для капітального ремонту покрівлі навчального корпусу – 300 000,00 грн.

За  період  з  01.09.13р.  по  01.06.14р.  на  спеціальний  рахунок  НВК

надійшло 310 175,00 грн. благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб

(  в  тому числі  на  ремонт школи 60 500,00 грн.,  на  ремонь спальних кімнат

42 525,00 грн.).   

Ці  кошти  у  сумі  267 650,00грн.   були  використані  для безперебійного

функціонування закладу, зокрема:

- придбання питної води -9 719,85 грн.;

- придбання будівельних матеріалів -39 857,17 грн. .;

- придбання одноразових склянок -12 000,00 грн. ;

- придбання холодильника на кухню – 18 700,00 грн. ;

- придбання медикаментів – 226,94 грн. ;

- придбання м’якого інвентарю та матеріалів –   33 737,38 грн.

- погашення заборгованості з телекомунікаційного зв’язку – 630,00 грн.;
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-оплата  послуг  з  інформатизації  та  документів  про  освіту,  бланків

документів про освіту державного зразка – 655,20 грн.;

- придбання періодичних видань – 6367,39 грн.

Проведені ремонтні роботи НВК, а саме:

- ремонт пожежної водяної труби спального корпусу -  1 200,00 грн.;

- встановлення євро забору та улаштування тротуарної плитки – 37 133,00

грн. ;

- ремонт мереж системи теплопостачання – 37 632,00 грн.

-  ремонт теплопостачання(  придбання вентилів )  - 2000,00 грн.;

- встановлення регулятора водяної пари – 1500,00 грн.

- озеленення подвір’я закладу – 3000,00 грн.

- придбання зелених насаджень – 11 230,00 грн.

- придбання господарчих товарів – 18 905,11грн.

- залишок на рахунку- 16 146,96 грн.

- придбання стендів – 17 009,00 грн. 

За  благодійні  внески  у  сумі  42 525,00  грн.  у  2014  році  планується

провести ремонт кімнат третього поверху спального корпусу.

          За бюджетні кошти у 2014 році планується провести  поточний ремонт

приміщень на загальну суму – 199 000,00 грн., з них:

-поточний  ремонт  відмостки,  даху  їдальні  та   системи  опалення

навчального корпусу – 41 549,00 грн.;

-  поточний  ремонт  приміщень  третього  поверху  спального  корпусу  –

74 778,00грн.

-  придбання  будівельних матеріалів  для  проведення  поточних  ремонтів–

192 800,00 грн.;

- придбання  фарби – 6200,00грн.

         10. Організація роботи зі зверненнями громадян.

Робота  зі  зверненнями  громадян  проводилась  відповідно  до  чинного

законодавства  України.  На  особистому  прийомі  у  директора  розглянуто  37



19

звернень. Вони стосувались в основному питань навчання дітей. Усі звернення

були розглянуті і вирішені позитивно.

Директор НВК                                                           Г.В.Михайленко
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	У шкільному підрозділі навчається 216 учнів, з них:

