Звіт директора
комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний
комплекс №13» Харківської обласної ради
Г.МИХАЙЛЕНКО за роботу в 2018/2019 навчальному році
Діяльність навчально-виховного комплексу і особисто мене, як
директора, у 2018/2019 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.
Комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний
комплекс №13» Харківської обласної ради (далі - НВК) є освітньоінформаційним центром з розвитку Національної мережі шкіл сприяння
здоров’ю (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
23.08.2012 № 945) та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ
Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної
адміністрації від 17.05.2012 №283).
Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 р. № 1107
комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс
№ 13» затверджено для впровадження програми «Навчання через дію» з
ЛЕГО - конструюванням. Одночасно наш заклад визначено

і учасником

міжнародного проекту «Шість цеглинок».
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2019 р. №0111/14 «Про апробацію проекту індикаторів та інструментарію до критеріїв
оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах загальної середньої
освіти» наш заклад був визначений пілотним по апробації індикаторів та
інструментарію для зовнішнього аудиту закладів освіти.
Відповідно до вищезазначених нормативних документів і була
організована робота закладу в 2018/2019 навчальному році.

1.

Формування мережі та кадрове забезпечення закладу

Мережа навчального закладу становила

222 учні та 20 дошкільнят

(всього 242). Вони представляли 9 районів м. Харкова та 18 районів області,
1 дитина з Сумської області.
Під контролем адміністрації закладу трималося питання якісної
реалізації нових Державних стандартів початкової освіти, Концепції Нової
української школи. Успішно впроваджувались оновлені освітні програми.
Вдалось повною мірою заклад укомплектувати кадрами. Для цього
налагоджено співпрацю з педагогічними вишами. Створюється комфортне
середовище, прийнятний для всіх графік роботи, укомплектовується посучасному робоче місце педагога.
Нині в школі працює 108 співробітників. Кількість педагогічних
працівників разом із сумісниками становить 45 осіб. Вищу кваліфікаційну
категорію мають 22 педагоги, першу – 4, другу – 7, спеціалістів – 17. Три
педагоги мають науковий ступінь кандидата наук, 4 - педагогічне звання
методиста, 1 - вихователь-методист. Кількість медичних працівників разом із
сумісниками становить 17 осіб. У закладі працює 108 співробітників.
Кількість педагогічних працівників разом із сумісниками становить 45 осіб.
Цього року підвищили кваліфікаційну категорію 9 педагогів, зокрема:
 на ІІ категорію - 5 осіб,
 І категорію - 2 особи,
 вищу категорію встановлено 2 особам, підтверджено -2,
 звання «учитель-методист» встановлено 1, підтверджено 2.
Учителі Лахмотова Ю.В. та Ануфрієва О.Ф. захистили кандидатську
дисертацію й стали кандидатами педагогічних наук.
2.Організація освітнього процесу
У навчальному році ми продовжили реалізувати освітні проекти, які
були започатковані раніше. Вперше заклад був визначений базовим для
проведення практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів

початкової школи та біології Харківського національного університету
ім.Каразіна.
За мого особистого сприяння в освітній діяльності методики STEMу
впроваджують

такі

педагоги,

як

Бенцарук

О.І.,

Шкрабаченко

О.І,

Ходакова Н.В., Гупалова О.О., Абрамова О.М. Цього року до них долучилися
Ореховська І.А., Лахмотова Ю.В., Ануфрієва О.Ф. Так, на уроках
інформатики учні вчились працювати з прикладними програмами та
вирішували непрості компетентнісні задачі. На уроках географії під час
роботи над проектами, крім природничих наук, були задіяни також artдисципліни та іноземна мова. Учні вели математичні, біологічні дослідження,
вивчали культуру й традиції країн, шукали інформацію, створювали
відеоролики та озвучували їх на англійській мові.
Біологія - методики міні- та звичайних проектів із створенням
конкретного продукту, методика перевернутого класу, використання інтернет
- ресурсів, метод «сторітеллінг», міні пікніки та залучення викладачів
університетів для проведення уроку разом і участі у шкільних наукових
пікніках. Англійська мова – удосконалювались такі методики, як дебатна
методика, активне використання інтернет-ресурсів та навчальних сайтів,
створення проектів, заснованих на інтеграції предметів, метод пропозиції від
учнів: «А давайте ми…». Фізика – активне використання вимірювального
комплексу під час освітнього процесу, навчальних та діагностичних сайтів,
гаджетів як засобів навчання.
У вивченні природничих наук педагоги розвивали самостійні
практичні та експериментальні компетенції здобувачів освіти. працювали на
якість освіти дітей.
2018-2019 н.р. пройшов під егідою чудового проекту «Healthy schools:
заради здорових та радісних школярів». Ми провели 82 заходи різних
форматів, спрямовані на формування здорового способу життя. Навчальний
заклад потрапив до фіналу учасників змагань серед 512 закладів України та
посів четверте місце.

У початковій школі постійно проводились інтегровані уроки з різних
предметів, опановувалась новітня техніка та інноваційні методики навчання
за допомогою сучасного обладнання. Кожен з третьокласників мав
можливість індивідуально працювати з освітніми програмами і вибудовувати
свою особисту лінію розвитку.
Медіаосвіта,

стартапи,

екскурсії та дебати

квести,

флешмоби,

наукові

пікники,

– це форми позаурочної роботи з навчальних

предметів активно продовжували використовуватись. У Всеукраїнському
екологічному форумі для школярів, який проводить НТУ «ХПІ», учні посіли
три I місця. учениця 10 класу Первишева Карину за екологічний проект,
Колісник Наталія – учениця 9 класу, за комікс на екологічну тематику та
Селіщева Анастасія – учениця 8 класу за екологічне есе.
У результаті здійснення підходів STEM - освіти у навчальну діяльність
команда нашого закладу «Step to dream» в п‘ятий раз взяла участь у
Всеукраїнському архітектурному конкурсі “Play Fest” «ROBOTIKA 2019». Створений новий архітектурний проект «Космічна метеостанція» - за
тематикою «Професії майбутнього».

Команда учнів здобула перемогу в

номінації «Креативні рішення майбутнього». Третій рік у цьому фестивалі
брали участь вихованці дошкільного відділення, які створили власний
архітектурний проект «Професії майбутнього»,

отримали перемогу в

номінації «Підкорювачі Всесвіту».
Команда старших учнів STEP to DREAM три роки бере участь

у

Всеукраїнському чемпіонаті FIRST LEGO League (для дітей 9-16 років). У
цьому році вони презентували загалу свій проект «Забруднення космічного
простору від космічного сміття», на регіональному турнірі «ROBOfirst» . У
Всеукраїнському чемпіонаті
років)

FIRST LEGO League Junior (для дітей 6-10

другий рік брали участь учні молодшої школи, команда STEP to

DREAM, що працювала над проектом «Розваги на місяці». Діти здобули
перемогу в номінації «Найбільш ефективне рішення».

Учні взяли участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіадах з базових
навчальних предметів. Команда закладу отримала 46% перемог від учасників
серед інтернатних навчальних закладів, учні отримали 16 Дипломів II етапу.
До участі у регіональній конференції серед ліцеїв і

гімназій

«Каразінський колоквіум» увійшло 2 наукових роботи учнів закладу, які
надруковані у виданнях Харківського національного університету ім.
В.Н. Каразіна.
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(не)конференцій —Міні EdCamp та Міжнародного Освітнього Форуму
2019Численні

досягнення

учнів

неможливі

без

постійного

самовдосконалення педагогів. Так, в цьому році немає жодного педагога,
який би тим чи іншим способом не підвищував власну компетенцію.
Вперше учитель фізичної культури нашого закладу Погорелий Олексій
Олексійович
проекті

взяв участь у триденному Всеукраїнському спортивному

для вчителів фізичної культури та тренерів спортивних секцій

«Посилка успіху» від благодійної

організації

Klitschko Foundation за

підтримки UEFA Foundation for Children. Захід проходив на Олімпійській
навчально-тренувальній базі “Конча-Заспа” в місті Києві.
Вперше було запроваджено «Мікрофон вільного спілкування», де
вчителі та вихователі мали змогу ділитись власним досвідом та особистими
напрацюваннями стосовно впровадження сучасних форм виховання.
«Управлінські поєдинки» - інтерактивна інтелектуальна ділова гра, де
в спеціально створених ігрових умовах учасники тренували навички
управління і переговорів. Ведучим та арбітром гри став відомий бізнестренер Дмитро Ляховецький, разом з ним суддями були: Резван Світлана,
радниця голови ХОДА Світличної Ю.О. та коуч-тренер Ірина Август.
Наші педагоги брали учать у Відкритому Пластовому освітньому
форумі, де обговорювалися перспективи розвитку освіти майбутнього.
Успішно продовжила свою роботу «Школа тьюторів». Ця освітньорозвиваюча програма для педагогів, батьків та небайдужої громадськості

була спрямована на виявлення і розвиток освітніх мотивів та інтересів учнів,
вчителів, батьків, на пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної
освітньої траєкторії.
Цього року заклад був визначений як пілотний серед 12 закладів освіти
України по апробації критеріїв та індикаторів

оцінювання якості освіти

зовнішнього моніторингу, який проводила Державна служба якості за
підтримки

Національного

«Демократична

школа»

координатора

(Європейського

Всеукраїнської
центру

імені

програми
Вергеланда),

Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». Наші напрацювання лягли в
основу програми зовнішнього моніторингу, який розпочнеться в Україні з
нового навчального року.
В нашому закладі розпочато формування

внутрішньої

системи

забезпечення якості освіти, розроблено та оприлюднено Положення про
академічну доброчесність.

3. Організація виховної роботи
Мною особисто та адміністрацією навчально-виховного комплексу
проведена значна робота, щоб виховний процес став невід’ємною складовою
освітнього процесу

і був зорієнтований на загальнолюдські цінності.

Змінилася форма роботи з батьками. Педагогічний коворкінг зібрав понад
120 учасників, які обговорювали старт освітньої реформи, вишукували шляхи
партнерства задля оновлення змісту освіти та підвищення її якості. Зустрічі з
батьками набули нового характеру. Рада закладу у форматі мозкового
штурму обговорювала, як зробити разом з педагогами школу кращою.
Червоною стрічкою стала головна мета виховання – як зробити дитину
щасливою. Батьків було залучено до організації екскурсій, днів науки,
квестів та воркшопів, до розроблення нового «Регламенту школяра»,
підсумки виконання якого було підбито наприкінці навчального року.

На демократичній основі проведено вибори Президента школи. взяли
участь у Всеукраїнському флешмобі #БУЛИТИНЕКРУТО, в акції “Голуб
миру”. У

День Гідності та Свободи

провели

зустріч

з

Дар’ею

Нагаївською, менеджеркою проектів громадської організації “Сучасна
жінка”, адвокаційною менеджеркою Харківської реформаторської коаліції.
Успішно продовжено проект з неформального обміну подарунками
«Пошта янголів» з дітьми з громадської організації «Асоціація багатодітних
сімей «АММА» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей
«Гармонія».
Волонтерські акції «Допоможи героям України», «Напиши листа
солдату», «Свято для солдат» - саме ці заходи знайшли відображення в
національно-патріотичному напрямку виховної роботи. З використанням
нових підходів пройшли традиційні День Подяки, Хеллоуін, Міжнародний
освітній тиждень, Європейський День мов та День Європи.
Вперше взяли участь у Міжнародному проекті Innovate Your Dreams, в
якому учасники 25 країн світу обговорювали професії майбутнього,
розробляли власні винаходи. За результатам якого наш заклад був
нагороджений «За високі досягнення у STEM освіті , цікаве застосування
поєднання Сталих Цілей Розвитку та технологій у трансформації світу»,
майже 50 активних учнів отримали сертифікати.
Вперше

наші учні брали участь у Всеукраїнському проекті за

підтримки Міністерства освіти і науки України «Welcome to my Ukraine».
Відео Сліпченко Евгенії увійшло у топ-10 кращих кліпів України, а
Первишева Карина

посіла 2 місце та народжена поїздкою до Чеської

республіки у місто Прага. Крім того, Карина нагороджена дипломом за
участь у Всеукраїнському проекті «Моя професія».
Вперше наші вихованці стали учасниками з встановлення рекорду
України з наймасовішої гри у «Що? Де? Коли?» та були нагороджені
дипломи.

Вперше хореографічний колектив “JUNIOR DANCE” взяв участь у
Міжнародному фестивалі-конкурсі EUROPE SHOW DANCE FEST, який
проходив в Харківському національному академічному театрі опери та
балету імені Лисенка. У номінації “Стилізація народного танцю” колектив
отримав почесне звання – Лауреат III ступеню, з-поміж 200 професійних
колективів.
В закладі

розроблено Програму протидії булінгу. Розпочато

інформаційну роботу з батьками, учнями та співробітниками щодо протидії
булінгу, насиллю, кібербезпеці.
4.Організація роботи щодо
зміцнення здоров’я дітей та працівників
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Прогресування

На діаграмі представлені результати консервативного лікування
сколіозу за останні 3 роки. Це результат спільної роботи медичних
працівників та адміністрації НВК. Створені сучасні умови для проведення
корекційної

роботи

сприяло

тому,

щоб

лікувальні

процедури

з

консервативного лікування сколіотичної хвороби були результативними.
Протягом навчального року:
- усі вихованці отримали по 99 процедур ЛФК, у вихованців 8-11 із них
26 процедур в тренажерній залі.

- кожен вихованець отримав 21 процедуру фізіотерапевтичного
лікування та 38 процедур лікувального масажу.
- проведено по 25-26 процедур лікувального плавання для кожного
класу.
- проведено 2 курси профілактики гострих респіраторних захворювань
по 10 днів (вітамінотерапія т а кисневі коктейлі).
Корсетотерапія призначена 74 вихованцям (31 %), із них корсети Шено
– 24, напівжорсткі – 50.
Діти отримували збалансоване раціональне харчування з достатньою
кількістю свіжих овочів, фруктів, соків. Вартість 1 дня харчування в
середньому склала 78, 87 грн. Зміни в постановці на харчування вихованців
допомогли зберегти бюджетні кошти майже на 10 тисяч гривень.
На базі закладу проведено засідання медичного наукового товариства
лікарів ортопедів-травматологів міста Харкова та Харківської області.
Лікарі ортопеди-травматологи проводили обстеження хребта в центрі
доктора Бубновського – форметрік 4 Д. Це альтернативне обстеження, яке не
дає рентгенівського навантаження на ростучий організм дитини. Лікарі
створюють базу даних цих обстежень для того, щоб разом з фахівцями
Державної

установи «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора

Ситенка» обробити та запропонувати практичним лікарям медичних установ
альтернативне обстеження хребта.
5. Організація роботи дошкільного підрозділу
У дошкільному підрозділі працювала 1 санаторна група, в якій
виховувалось 13 дітей старшого та 7 дітей молодшого дошкільного віку. З
дітьми працювали два вихователі та один музичний керівник.
У 2018/2019 навчальному році першочергова увага приділялась
вирішенню таких завдань:
 використання LEGO-конструювання в освітньо-виховному процесі з
дітьми як інноваційної технології навчання через дію;

 розвиток духовного потенціалу особистості дошкільника засобами
мистецтва.
У 2018\2019 навчальному році відбулись такі заходи:
 екскурсія до Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької
творчості;
 семінар з Лего на базі НВК №7 у рамках програми «Сприяння освіті»;
 конструювання з Лего «Кімнатний аквапарк», приведення наукових
дослідів за допомогою Лего;
 участь у заході до 100 – річчя від дня народження
В. Сухомлинського;
 участь у загальношкільному фестивалі флешмобів;
 участь у квесті-грі «Козацькі розваги» в проектній ініціативі з обміну
досвіду «Brick mate» на базі НВК №7;
 осіннє свято «Часничок для борщику»;
 новорічне свято «Витівки тітоньки спеки»;
 проведення супроводжуючого тренінгу «Six bricks 2.0. Play Fest» для
представників закладів дошкільної освіти області;
 участь у благодійній акції «Масляна. Зустрічаємо весну разом»;
 свято 8 березня під назвою «Наші мами можуть усе!»;
 екскурсія до Харківського Національного аерокосмічного університету
«ХАІ» у рамках проекту «Сприяння освіті»;
 екскурсія до пожежної частини у рамках проекту «Сприяння освіти»;
 майстер-клас від стоматологів;
 екскурсія до Державного Музею природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 майстер-клас з миловаріння у рамках проекту «Сприяння освіті»;
 участь в архітектурному фестивалі з Лего

«Професії майбутнього»

Результат -нагороду у номінації «Підкорювачі всесвіту»;
 тренінг на базі КЗ ДНЗ №78 «Світ гри з Лего»;
 випускне свято під назвою «Чарівна подорож»;

 участь у підсумковій зустрічі представників закладів дошкільної освіти
у рамках проекту «Сприяння освіті»
6. Запобігання усім видам дитячого травматизму
Протягом навчального року проводилась систематична робота щодо
запобігання усім видам дитячого травматизму. 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.
7.Організація роботи з покращання матеріально-технічної бази
закладу
Для забезпечення стабільного функціонування закладу налагоджено
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Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» на основі укладених
договорів. Постійно ведеться облік холодної та гарячої води, теплової енергії,
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використанням енергетичних ресурсів.
Проведено перевірку протипожежного стану усіх корпусів школи,
справності технічних засобів пожежогасіння, технічного обслуговування
пожежної сигналізації, технічного обслуговування вогнегасників.
Налагоджено систему відеонагляду по території та в корпусах закладу.
Проведено також роботу по обслуговуванню споруд та будівель,
забезпечено фізичну архітектурну доступність закладу. Біля входу до
закладу обладнано пандус, встановлено сигнальну кнопку, для незрячих
людей – вивіска шрифтом Брайля, сходи до спальних кімнат мають
додаткові поручні, туалети – пристосовані для дітей з особливими
потребами.

Зміцнена й поповнено матеріально-технічну базу НВК. Фінансування
навчального закладу здійснювалося з обласного бюджету за рахунок
освітньої субвенції (фінансування заробітної плати педагогів та вихователів
та нарахувань на фонд заробітної плати) та місцевих бюджетів (фінансування
дошкільного підрозділу та всі інші витрати на шкільний підрозділ, крім
заробітної плати педагогів та вихователів).
За звітний період бюджет склав:
– за 2018 рік – 18003309 грн.;
Надходження за цей період становлять 16514754 грн., що складає 91,7%.
Бюджет на 2019 рік складає 20065140,00 грн., у т.ч. на січень –травень –
8482699,00 грн.
Профінансовано за

січень - травень 2019 р. – 8268020,00 грн., що

складає 97,5%, у т.ч. за рахунок освітньої субвенції - 3562831 грн.
За вересень – грудень 2018р. для поліпшення матеріальної бази
придбано матеріальних цінностей на загальну суму 372554 грн., а саме:
- навчальний обладнання для початкової школи – 52572 грн.
- дидактика для початкової школи – 101940,00 грн.
- наглядні посібники для навчання - 8792,00 грн.
- новорічні подарунки вихованцям - 50000,00 грн.
- періодичні видання на 1 півріччя 2019 рік – 16528 грн.
- господарчі товари – 180736,85 грн.
- канцелярські товари -6985,15 грн.
- медичні товари та засоби для дезінфекції– 44393,00 грн
За січень - травень 2019 р. було придбано матеріальних цінностей на
загальну суму 486994,59 грн., а саме:
- посудомийна машина – 96000,00 грн.
- комп’ютерна техніка – 51000,00 грн.
- господарчі товари - 69805,67 грн.
- будівельні матеріали – 8838,92 грн.
Меблі для кабінету географії - 53516,00 грн.

- виставкові вітрини – 31968 грн.
- стільці для їдальні -49335 грн.
- періодичні видання на 2 півріччя 2019 рік – 12858 грн.
- м’який інвентар – 113570 грн.
- атестати випускників – 103 грн.
- медичні товари та дезінфікуючі засоби - 7432,00 грн.
Додатково виділені кошти за рахунок залишку освітньої субвенції на
проведення поточного ремонту зовнішньої ділянки теплотраси між спальним
корпусом та їдальнею у сумі 655,0 тис. грн.
Планується придбати у 2019 році навчальний комп’ютерний комплекс
для кабінету інформатики за 400,0 тис. грн.
За бюджетні кошти у 2019 році планується провести

капітальний

ремонт покрівлі та приміщень навчального корпусу на загальну суму –
1000,0 тис. грн.
За період з 01.09.18 р. по 01.06.19 р. придбано матеріальних цінностей
для потреб закладу , альтернативної води, товарів медичного призначення та
канцтоварів, оплачено поїздку дітей до Києва на різні фестивалі на загальну
суму 202308,78 грн. представниками батьківської громади.
Крім того, радою навчально-виховного комплексу організовані ремонтні
роботи з усунення аварії теплотраси, підлоги

2 поверху навчального

корпусу, пожежного крану, стіни в їдальні, трубопроводу водопостачання в
підвалі для овочів, теплової рамки в підвалі спального корпусу, роботи з
благоустрою території , виготовлення паспорту водного господарства,
придбані матеріальні цінності для організації дозвілля вихованців, проведені
відео зйомки з життя школи на загальну суму 127663,40 грн.
У вересні 2018 року всі педагогічні працівники отримали 100% грошову
винагороду на загальну 194500 грн. На оздоровлення до відпустки у 2019
році у кошторисі передбачено виплатити одноразово 200,0 тис грн.
З метою протидії

корупції, починаючи з 2018 року процедури по

закупівлі товарів, робіт, послуг проводяться на електронному торгівельному

майданчику «SmartTender.biz».
На виконання Закону України «Про відкритість використання публічних
коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII адміністрація
проводить

закладу постійно

роботи щодо оприлюдненню інформації про використання

публічних коштів на єдиному веб-порталі e-data.
8. Організація роботи зі зверненнями громадян.
Робота зі зверненнями громадян проводилась відповідно до чинного
законодавства України. На особистому прийомі у директора розглянуто 88
звернень. Вони стосувались в основному питань навчання дітей. Усі
звернення були розглянуті і вирішені позитивно.

Директор

Г. МИХАЙЛЕНКО

