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Звіт директора опорного закладу 
Аналіз підсумків минулого, 

 2017 – 2018, навчального року. 
 

1.Організація освітнього процесу. 
  Впродовж 2017-2018 н.р. освітній процес в опорному закладі спрямовувався на вирішення наступних завдань: 

 

 переосмислення ролі вчителя в освіті і суспільстві загалом, перехід від вчителя-

носія інформації до вчителя-творця навчального досвіду/середовища дитини; 

 

 забезпечення безперервного розвитку педагога: постійне навчання, обмін 

досвідом та створення середовища зростання для кожного в команді; 

 

 

 використання, пропаганда й упровадження у практику досягнень психолого-

педагогічної науки; 

 

 вивчення й поширення досвіду кращих учителів самої опорної школи та 

прикріплених до неї шкіл; 

 

 

 формування  нового покоління вчителів, що впроваджують інноваційні 

практики в себе на робочих місцях; 

 

 забезпечення всім охочим доступу до сучасного формату навчання, що включає 

технології та переводить фокус на розвиток навичок, необхідних для життя у 

XXI столітті; 

 

 створення майданчика для співпраці творчих вчителів та забезпечення їх 

необхідним ресурсом для реалізації їхніх ідей; 

 

 формування в здобувачів освіти навичок ХХІ століття: 

☺Навчальні та інноваційні навички  
 • творчість і інноваційність; 

 • критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; 

 • комунікативні навички та навички співробітництва. 

☺Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички 
 • інформаційна грамотність; 

 • медіа грамотність; 

 • IКT-грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій). 

☺Життєві та кар’єрні навички 
 • гнучкість та пристосовуваність; 

 • ініціатива та самоспрямованість; 

 • соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур; 

 • продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники; 

 • лідерство та відповідальність. 

 

 організація роботи логопедичного класу; 

 

 організація роботи інклюзивного класу. 

 

  Освітня робота опорного закладу впродовж 2017-2018 н.р. була організована згідно: 
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 річного плану роботи опорного закладу; 

 перспективного плану роботи опорного закладу; 

 планів виховної роботи класних керівників; 

 плану роботи шкільної бібліотеки; 

 планів роботи предметних комісій опорного закладу; 

 планів гурткової роботи з учнями; 

 календарно – тематичного планування з основ наук вчителів – предметників; 

 Статуту школи. 

   Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була мережа Інтернет. 

   Діяльність школи висвітлювалась на шкільному веб-сайті. 

   Навчання у 1 – 11-х класах здійснювалося за наступними навчальними планами: 

 

- для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2014 № 460;  

- для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, 

затвердженими наказом МОНмолольспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 

29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; - для 10-11-х класів - за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657. 

 
   Відповідно до заяв батьків, рішення педагогічної ради школи (протокол засідання педагогічної ради №5 від 

30.08.2017-го року) у 10 – ому класі 2017 – 2018 навчального року організовано клас універсального профілю в 

кількості 20 учнів. 

 Продовжували працювати профільні 11-і класи, а саме:  

- 11а клас - суспільно - гуманітарного напряму історичного профілю в кількості 19 учнів;  

- 11б клас - суспільно – гуманітарного напряму української філології профіль, в кількості 15 учнів. 

 

Укомплектування бібліотечного фонду: 
- підручники – 11138 штук; 

- художня література (видання 1975 – 2016 років) – 9064 штук; 

- методичні  посібники (видання 2000 – 2010 років) – 510 штук; 

- довідкова література (видання 2000 – 2011 років) – 415 штук. 

 

2.Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами. 
Кількість учителів – 70, з них:  

«спеціаліст вищої категорії» – 50 осіб; 

«спеціаліст І категорії» – 8 осіб;  

«спеціаліст II категорії» –6  осіб;  

«спеціаліст» -  8 осіб.  

 Педагогічні звання: 

«учитель-методист» – 2 особи; 

«старший учитель» – 21 осіб. 

 

По роках 

 
Роки Кількість 

20-30 років  2 чол. 

30-40 років  17 чол. 

40-50 років  23 чол. 

50-60 років  20 чол. 

Більше 60-ти років 8 чол. 

 

По стажу 
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Загальний стаж  Кількість 

до 3-х років  3 чол. 

від 3 до 10 років   6 чол. 

від 10 до 20 років  17 чол. 

від 20 до 30 років  27 чол. 

Від 30 і більше років  17 чол. 

 

3.Методична робота. 
Впродовж 2017 – 2018 н.р. було організовано ряд методичних проектів. 

 

 Авторська методична студія 

«Формування особистісно - гуманного простору в школі» 

 
 Впродовж серпня 2017 – травня 2018 року педагогічний колектив опорного закладу спільно з Анною Іванівною 

Богосвятською (кандидатом філологічних наук, доцентом, викладачем кафедри гуманітарної освіти  КЗ ЛОР 

«ЛОІППО») працював над психолого – методичною темою «Формування особистісно гуманного простору в 

школі». 

 

 Оксана Окулова, вчитель хімії, -   

фіналістка конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2018,  

представник України на міжнародній освітянській конференції в Сінгапурі 

 

 
   «Освіта в Україні як і в усьому світі трансформується. Постають питання, як готувати учнів, щоб вони змогли 

добре адаптуватися до швидких змін у світі та бути конкурентоспроможними на глобальному рівні?  Та як 

впливає цифрова трансформація на освіту та економіку? 

   Я мала змогу побачити приклад одної з найуспішніших освітніх систем у Сінгапурі, де відвідала міжнародну 

освітню конференцію обміну досвідом. Компанія Microsoft відзначила мене як вчителя-новатора у номінації 

конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. На конференції у Сінгапурі (12 – 15 квітня 2018 року) феноменальний 

світовий досвід представили 310 вчителів, експерти з 91 країни, 77 лідерів освіти. Головною темою заходу 

стала тема нового змісту освіти – компетентнісний підхід. 

   Освіта стала глобальною і для неї набуття навичок в XXI столітті стало актуальним пріоритетом. Як зазначає 

Елвін Тоффлер, американський соціолог та футуролог: «У XXI столітті неграмотні не ті, хто не вміє читати й 

писати, а ті, хто не вміє вчитися, а ще − забувати те, чого навчився, й перевчатися». Компетентності – це не 

лише знання, але й практичні навички, необхідні для життя. 

   Ключові навички, які потрібно розвивати у XXI столітті: 

 Особиста та соціальна відповідальність; 

 Комунікативні навички; навички міжособистісної та групової взаємодії; 

 Творчість та допитливість; 

 Критичне та системне мислення; виявлення проблем, їх формулювання та вирішення; 

 Інформаційні навички та медіа грамотність». 

   «Теми та ідеї, що прозвучали на конференції, є знайомими та актуальними для України: формування навичок 

XXI століття, впровадження технологій в освітній процес, проблемно – орієнтоване навчання, інклюзія, 

проектна діяльність, «перевернуте навчання», використання Skype в навчальному процесі». 

 

 Проект «Професійний розвиток педагогічних працівників опорних закладів та їх 

філій» 

(при КЗ ЛОР «ЛОІППО») 

           Перший професійний модуль: Громадянські компетентності. Перші підсумки.  
 

   28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України про освіту. Розпочалася освітня реформа. Однією 

із складових реформи є підвищення кваліфікації та самоосвіта вчителя. 

Відповідно до ст.59, професійний розвиток педагогічних  працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у 

програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. 

   Адаптує до нових освітніх потреб проблему професійного росту педагогів КЗ ЛОР «ЛОІППО», який змінює 

формат надання послуг у сфері підвищення кваліфікації учителів. 
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Львівським ОІППО організовано проект «Професійний розвиток педагогічних працівників опорних закладів та 

їх філій». За результатами конкурсу щодо участі у проекті  обрано 9 опорних шкіл області, серед яких і наш 

навчальний заклад. 

   31 жовтня 2017 року розпочалися курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі опорного 

закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської 

області», ініційовані та організовані ЛОІППО. 

 

 Навчання вчителів НУШ, які викладатимуть в перших класах 

2018 – 2019 навчальному році 

 
   На виконання наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 34 «Про деякі організаційні питання щодо 

підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» проводиться навчання 

вчителів Нової української школи. 

   Відповідно до п.3 цього наказу інститути післядипломної педагогічної освіти проводять підготовку тренерів 

для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа» із 

розрахунку: 1 тренер для групи від 20 до 35 осіб та організовують підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників відповідно до укладених графіків. 

   Як результат, було обрано педагогів (вчителів початкових класів), які пройшли відповідне навчання і на 

сьогодні як підготовлені тренери розпочали проводити підвищення кваліфікації вчителів, які 

впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році,  у своїх 

адміністративних одиницях (в окремих випадках – у суміжних адміністративних одиницях). 

   Одним із тренерів, який проводить відповідне навчання, є учитель початкових класів опорного закладу «Івано 

– Франківська ЗОШ імені Івана Франка» Марія Яхницька. 

 

 Відкрито логопедичний пункт та організовано інклюзивне навчання 

Методичний тренінг «Інклюзивний простір. Перші кроки» (тренер – Сергій Запісов, директор Стрийської ЗОШ 

І ступеня №11). 

 

 Співпраця з школами – філіями 

(Страдчанська ЗОШ І ступеня, Ямельнівська ЗОШ І ступеня, Лелехівська ЗОШ І 

ступеня).  

 

 
4.Зручність і наявність автомобільних доріг, підвезення учнів і вчителів. 
   Організовано підвіз 77 школярів до навчального закладу (2017 – 2018 н.р.): 

     с.  Лелехівка                                       - 24 уч.                  шкільний автобус                                                 

     с. Ямельня                                           - 21 уч.                  шкільний автобус  

     с. Страдч                                             - 18 уч.                  шкільний автобус 

     в/ч Булава(с.Дубровиця)                   - 8 уч.  + 1 ДНЗ     військовий автомобіль 

     с.Ставки                                              - 1 уч.                     рейсовий автобус Львів-Млинки 

     с.Солуки                                             - 1 уч.                      шкільний автобус  

     с.Поріччя                                             - 3 уч.                     шкільний автобус 

 

   Підвіз здійснює  шкільний автобус АХ - 097 держ. номер ВС 3416  АА (Микичак Михайло Степанович) та 

військовий автомобіль УАЗ 39621, військовий № 6149 К8 – водій Леуш Олег Євстахійович. 

    Автомобільні дороги потребують часткового ремонту. 

 

5.Рівень навчальних досягнень учнів школи (якість знань).  
   Впродовж 2017-2018 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване 

навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку. 

  Станом на 1 вересня 2017-го року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 85 

учнів. Сформовано три перших класи. Усього сформовано 28 класів. 

 

Кількість учнів 
І ступінь – 335 учнів (Навчальний корпус №1 – 185, навчальний корпус №2 – 148 ) 

ІІ ступінь – 313  учні 
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ІІІ ступінь – 53 учнів 

 

Всього – 701 учнів 

 
   За результатами навчання нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення учнів у навчанні» учнів 

3-8, 10-го класів: 3а – 13 , 3б – 6, 3в – 11, 4а – 11, 4б – 12, 4в - 8  (разом у початкових класах – 61 учень, у 

минулому році – 62 учнів), 5б – 13, 6а – 5, 6б – 1, 7а – 2, 7в – 3, 8а – 4, 8б – 1 (разом – 29 учнів). 

 

 

Отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою 5 учнів – випускників 9-х класів:  

9А класу: 

1. Плесак Назарій 

2. Дадак Мирон 

3.Дадак Тетяна 

4.Гунька Софія 

5.Кавас Вікторія 

 

   Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 1 ученицю – випускницю 11-А класу 

Василишин Лілію. 

 

6.Робота з обдарованими дітьми 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, 

турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р. №305, згідно плану роботи школи, з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки 

талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була спланована та 

проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь 

найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у І етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так 

і на районному та обласному рівнях. 

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми 

«Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання 

проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її 

соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою. 

Педагогічний колектив школи упродовж 2017 – 2018 навчального року здійснював належну роботу  для 

забезпечення результативності навчально-виховного процесу,  оволодіння учнями базовими, загально-

навчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини 

та створення умов для самореалізації.  

 

 З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у школі було проведено 

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в умовах достатньої організації та 

відповідно графіка. 

 В другому  етапі взяло участь 32 учнів, що становить 10,4% від загальної кількості учнів 6-11 класів. 

Аналіз робіт учасників ІІ етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має глибокі знання з основ наук, 

уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки.  

 Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін.  

 Так, з української мови та літератури стали переможцями: Василишин Лілія (11А) -  ІІІ місце, 

вчитель Пиріг Л.М.;  з англійської мови стали переможцями: Лагно Констянтин  (8А) – ІІІ місце, 

вчитель Параняк Л.М..; Кавас Вікторія (9А) - ІІІ місце, вчитель Параняк Л.М..; Василишин Лілія 

(11А) -  ІІІ місце, вчитель Білоус О.М.; з хімії стали переможцями:   Василишин Лілія (11А)  – ІІІ 

місце, вчитель Окулова О.В.; з фізики став переможцями: Лагно Констянтин (8А) – ІІІ місце, 

вчитель Ларкіна Л.І.; Боянівський Владислав (7В) - ІІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І.; Плесак 

Назарій (9А) - ІІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І. 

 

            Завдяки наполегливій праці вчителів, учні нашої школи брали участь у Всеукраїнських учнівських 

предметно – тематичних конкурсах, а саме: 

 Українознавча гра -  конкурс «Соняшник», шкільний координатор - вчитель української мови та 

літератури Борис З.С. Участь у цьому конкурсі взяли участь 57 учнів  5-11 класів. 

 Всеукраїнський історичний конкурс юних істориків «Лелека-2018», шкільний координатор – вчитель 

історії – Литвин О.В. Завдяки своїй наполегливості учні показали гарні результати та  нагороджені 
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сертифікатами. Найкращі результати у учнів 6А класу: сертифікат  «Золотий лелека» отримали Бойко 

Володимир та Федечко Софія. А сертифікат «Срібний лелека» вручено Тузяк Діані, Лазурко Анастасії 

та Занько Христині.  Учні 6Б класу Великопольська Юліана і Скеба Юлія отримали  дипломи 

учасників. 

 Учениці 8-А ,Лозинська Софія та Бабляк Юліана, стали учасниками районної науково-практична 

конференції «Велети українського духу: Михайло Вербицький, Йосип Лозинський, Андрей і 

Климентій Шептицькі, Юрій Липа, Осип Маковей, ... – будівничі України, лідери нації», який 

проводився 15 травня 2018р. відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації та 

Громадською Радою «Святий Юр»Центру національного виховання ім..Андрея Шептицького у  КЗ 

ЯМР «Народний дім м. Яворова». Бабляк  Юліана  розробила  науково-практичну роботу  на тему: 

«Андрей Шептицький – духовно-культурне виховання», де консультантом стала вчитель з 

християнської етики Юзишин М.М.. Лозинська Софія -  «Андрей Шептицький – національно- 

патріотичне виховання», яку консультувала вчитель історії  Підяська З.Б. Учасниці та вчителі були 

нагороджені дипломами. 

 Міжнародний математичний конкурс «Бобер», шкільний координатор – Волошин З.М. Участь у 

цьому конкурсі взяли участь учні 5-А, 6-А, 8-Б та 8-В класів, всього 14 учасників. Усі учні отримали 

Відмінний та Добрий результат. 

   Відмінний результат отримали учні: Трач Олена 5А клас, Тузяк Діана 6А клас, Федечко Софія 6А 

клас, Рак Вадим 8В клас, Пелешек Анастастасія 8Б клас. 

    Добрий результат отримали учні: Кольба Вікторія 5А клас, Малець Марта 5А клас,  Татар Марія 5А 

клас, Занько Юлія 5А клас, Гануляк Дмитро 6А клас, Бальцар Каміла 8В клас, Бойко Дмитро 8В клас, 

Баліцька Іванна 8В клас, Свищ Ілона 8В клас. 

 Обласна виставка-конкурс «Природа і фантазія» на базі КЗ ЛОР  «ЛОЦЕНТУМ» в номінації 

«Аранжування і флористика» (учні 6А  класу Бойко Володимир ( вчитель Кучма С.С.) та учениця 8Б 

класу Плешек Анастасія); 

 Районний конкурс «Великодня композиція» (учениця Гунька Софія та Дадак Тетяна зайняли II місце); 

 І етап окружної дитячо-юнацької, військово-спортивної гри «Сокіл-Джура», де серед семи команд 

округу учні нашої школи: Боянівський Н. – 9-Б клас, Савка Олена, Візняк Віра,Зінчук Юрій, Сташко 

Руслан - 10 клас під керівництвом  вчителів Захисту Вітчизни Шаблінського І.М. та Завідії Н.Я. 

зайняли ІІ загальнокомандне місце; 

 Команда учнів школи брала участь у районних змаганнях з баскетболу  і зайняла ІІІ місце  серед 

дівчат. У складі команди були учні: Горонна Олена, Гунька Софія, Дадак Тетяна, Гогоша Тетяна, 

Піцишин Ірина, Кузик Маряна. У районних змаганнях  з баскетболу серед хлопців, команда посіла  IV 

місце, у складі команди учні 9-11 класів:  Наконечний М., Городний В, Вишинський Д, Василина П., 

Буза В, Дрозд О. , Лозинський Д.,  вчитель фізичного виховання Малішевський Ю.П. 

 У квітні місяці,  команда учнів школи брала участь у зональних змаганнях на  першості району з 

футболу на приз «Шкіряний м’яч» та посіла    І місце серед команд. Дев’ятого травня  команда брала 

участь в обласних змаганнях на приз «Шкіряний м’яч» та посіла  IV місце.  

 Вчителем фізичної культури  Пучаком М.І було представлено команду учнів школи на районних 

змаганнях з легкої атлетики, де команда посіла І місце, а в обласних змаганнях з легкої атлетики 

команда  у складі Горонної Юлії та Горонної Олени зайняла ІІІ призове місце. 

 15 грудня 2017 року в приміщенні комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» відбувся очний етап обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв при навчальних закладах «Край, в якому я 

живу». У заході взяли участь учні-екскурсоводи шести музеїв. Кадук Олена, учениця-екскурсовод 

музею Івана Франка нашого опорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Івана Франка  

Яворівської РДА Львівської області», посіла ІІ місце (керівник музею – Завідія Наталія Ярославівна) за 

проведення екскурсії «Безсмертний син – безсмертного народу». 

 14 грудня 2017 р. учасники (учні 9А класу)  та керівники (Михайлишин О.З., Тиховська Д.І.) 

«Шкільного лісництва», яке створено на базі опорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені Івана Франка Яворівської райдержадміністрації Львівської області» та Яворівського 

національного природного парку, взяли учать в обласному зльоті учнівських шкільних лісництв. 

 24 грудня 2017 року в СК «Галичина» пройшов відкритий Кубок України з кіокушинкай карате у 

розділі «куміте» з нагоди 25-річчя Львівської обласної федерації (ЛОФКК). Учні нашого опорного 

закладу є активними учасниками секції кіокушинкай карате від ЛОФКК; 

 16 жовтня 2017 р. на географічному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка відбувся обласний етап ХІІІ 

Всеукраїнського турніру юних географів. У турнірі взяли участь 11 команд. До складу команди 

Яворівського району увійшли учні опорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Івана 

Франка» а саме: Дадак Мирон,  Дадак Тетяна, Луньо Марта, Гунька Софія,  керівник – Кропельницька 

Ольга Володимирівна, вчитель географії. Команда змогла показати хороший результат, посівши сьоме 

місце з одинадцяти; 

 Учні школи – традиційні учасники акції Всеукраїнської екологічної ліги «Збережи ялинку» тощо. 
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7.Соціальний захист дітей. 
  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводилася згідно з діючим 

законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість 

дітей у них становить: 

Багатодітні – 146; 

Багатодітні (від 4 і більше, включно  із списком -  багатодітні)- 38; 

Діти - інваліди – 14; 

Малозабезпечені – 9; 

Позбавлені батьківського піклування – 4; 

Чорнобильці -1 ; 

Учасники АТО - 32; 

Одинокі матері – 6; 

Діти з неблагополучних сімей – 5; 

Неповні сім׳ї (розлучені) – 44; 

Пів сироти – 19. 

Всього разом – 318. 
   Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. За бюджетний кошт діти, батьки яких 

перебувають (перебували в АТО) та діти, позбавлені батьківського піклування, щоденно отримували 

безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку: учні – діти АТО – 9,57 грн.; учні, позбавлені 

батьківської опіки згідно судових рішень – 9,57 грн. 

  З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, 

соціального педагога, шкільного практичного психолога, адміністрації школи. 

 

8.Охорона праці 
    Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 53 Закону України "Про освіту", статей 13, 14, 30 

Закону України "Про охорону праці", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), Положення 

про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти (далі – Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 січня 2018 року за №100/31552,  

у школі впродовж 2017 – 2018 навчального року організовано роботу з охорони праці, пожежної безпеки та 

безпеки життєдіяльності. 

   Відповідно до Положення, впродовж 2017 – 2018 навчального року було організовано  єдину систему 

організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів та 

працівників закладу освіти), а також розподілено обов'язки адміністрації та посадових осіб щодо забезпечення 

безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму. 

   Заклад освіти у своїй діяльності керувався нормативно-правовими актами з питань охорони праці,  

вищезгаданим  Положенням. 

   Організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти було покладено на 

адміністрацію опорного закладу та філій. 

   Впродовж 2017 – 2018 навчального року було видано низку організаційних та аналітичних наказів з питання 

ОП, ПБ та БЖ. 

   Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ВВР, 1992, №49, ст.668) адміністрацією школи 

впродовж навчального року було створено на робочому місці в кожному структурному підрозділі 

умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечено додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі. З цією метою адміністрацією школи: 

- створено відповідні служби і призначено посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних 

питань охорони праці, затверджено інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання 

покладених на них функцій, а також було контрольовано їх додержання; 

- розроблено за участю сторін колективного договору і реалізовано комплексні заходи для досягнення 

встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; 

- забезпечено виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; 

- забезпечено належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, 

моніторинг за їх технічним станом; 

- забезпечено усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та 

здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; 

- організовано проведення аудиту охорони праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-

правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством;  
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- розроблено і затверджено положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах закладу 

освіти та встановлено правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу освіти, у 

виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. 

    Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та 

працівників закладу освіти проводилися  12.06.2018 року (Протокол №2,3 від 12.06.2018 р.) відповідно до 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (із змінами) (далі - Типове 

положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року N 304, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 806/12680 (із змінами) (далі - Положення про навчання). 

   Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та працівниками закладу освіти проводилися 

відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони 

здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на 

надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводилися відповідно до Положення про навчання. 

 Інструктажі з безпеки життєдіяльності, які проводилися із здобувачами освіти, містили питання охорони 

здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на 

надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Учні, які інструктувалися, розписувалися в журналі, починаючи з 9 

класу. 

   Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти 

здобувача освіти проводився вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності заступником директора з 

навчально – виховної роботи або класним керівником. 

  Відповідно до Положення, у школі впродовж навчального року було: 

- створено службу охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

- призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначено їх 

функціональні обов'язки, чим забезпечено функціонування системи управління охороною праці; 

- призначено наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних 

кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалі, тирах (стрільбищах) тощо; 

- затверджено посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком 

питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

- перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року було оцінено технічний 

стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу освіти; 

- укладено колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та 

забезпечено його виконання; 

- забезпечено виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, передбачених колективним(ою) договором (угодою), приписів органів державного 

нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника 

профспілки); 

- на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, 

відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовано звітування з питань профілактики 

травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору 

(угоди), видано відповідні накази, розпорядження з цих питань; 

- організовано профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед 

здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

- організовано роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечено проведення всіх видів 

інструктажів;- 

- організовано роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років: 

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, 

затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 

України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 

226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року N 526) (далі - 

Положення про розробку інструкцій); інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти 

відповідно до цього Положення 

- здійснено громадський контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці; 

- організовано проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладу 

освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних 

оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (із змінами); 

- здійснено експлуатацію та догляд будівель, споруд і територій відповідно до законодавства з охорони праці; 
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- забезпечено дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного  

обладнання, механізмів, газових котлів, посудин; 

- систематично контрольовано дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових 

і допоміжних приміщень, територій відповідно до законодавства з охорони праці; 

- забезпечено навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культурно- побутові підрозділи 

закладу освіти обладнанням та інвентарем відповідно до законодавства з охорони праці; 

- організовано проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних 

пристроїв, закладу освіти відповідно до нормативно-правових актів. 

   Відповідно до нормативних вимог у школі ведуться журнали з ОП, а саме: 

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки з педагогічними працівниками школи; 

- Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з працівником школи; 

- Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем школи; 

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 

- Журнал видачі інструкцій з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи. 

  Впродовж 2017 – 2018 навчального року у школі трапився один нещасний випадок з педагогічним 

працівником (побутова травма) та два нещасних випадки з учнями (під час освітнього процесу, перерви). З 

приводу прецедентів складено відповідні акти. 

 

9.Наявність матеріально – технічної бази. 
1. Два укомплектованих навчальних корпуси: 

- Навчальний корпус №1 (вул.Івана Франка,1): 

 - загальна кількість учнівських посадкових місць – 700; 

 - їдальня – 134 кв м, посадкових місць – 70; 

- спортивний зал – 174 кв м; 

- актовий зал – 106 кв м, посадкових місць - 100; 

- майстерні – деревообробна та металообробна; 

- навчальні приміщення – 25; 

- шкільний музей Івана Франка – 42 кв м; 

- бібліотека – 58,7 кв м, посадкових місць у читальному залі – 10; 

- система опалення - модульна газова котельня; 

- централізоване водопостачання (холодна та гаряча вода); 

- спортивний майданчик; 

- автобус «Школярик». 

 

- Навчальний корпус №2 (вул.Львівська, 23) : 

 - загальна кількість учнівських посадкових місць – 180; 

 - їдальня – 65,9 кв м, посадкових місць – 40; 

- навчальні приміщення – 6; 

- система опалення – газове опалення від КЧМ; 

- централізоване водопостачання. 

 

10.Матеріальна інфраструктура 

Потреби 
 комп’ютери у кількості 12 штук для обладнання комп’ютерного класу у навчальному корпусі №2 

(корпус №2 знаходиться по вул.Львівській, 53 на відстані 1 км від основного корпусу) для навчання 

інформатики учнів 1 – 4-х класів; 

 зовнішній ремонт фасаду навчального корпусу №1 по вул.І.Франка, 1 (вкрай необхідно); 

 капітальний ремонт коридорів  (навчальний корпус №1) – підлога та стіни; 

 встановлення спортивних споруд, облаштування ігрового майданчика  (навчальний корпус №1, №2); 

 реконструкція стрілецького тиру (25 м); 

 реконструкція стройового майданчика для навчальних занять з предмету ЗВ; 

 капітальний ремонт та облаштування шкільної майстерні для проведення занять з трудового навчання і 

технологій; 

 придбання мультимедійних установок в кількості 6 штук (актовий зал, шкільний музей імені Івана 

Франка, кабінет ЗВ, кабінети української мови та літератури, хімії, біології, географії, образотворчого 

мистецтва). 

 

 Навчальний корпус №1 по вул. Івана Франка, 1 збудовано поетапно: у 1961-му та 1978-му роках.  
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   Будівля  двоповерхова. Дах плоский з бітумним покриттям. Загальна площа даху – 1,800 кв м.  

  На сьогодні 1/3 даху потребує капітального ремонту.  

   2/3 даху відремонтовано за рахунок коштів американського уряду  у 2017 році (проект «Пілот 24») та 

коштів відділу освіти Яворівської районної ради. 

   Причина незадовільного стану даху – плоский тип поверхні та відсутність водозливів, що призводить 

не лише до затікання стелі та внутрішніх стін в численних місцях, а й до псування зовнішніх стін 

школи, віконних та дверних коробок, грибковості навчальних приміщень. 

   Потрібно організувати складання кошторису на будівництво 1/3 шатрового даху в навчальному 

корпусі №1 та передбачити кошти на його будівництво (порушено численні клопотання перед відділом 

освіти Яворівської РДА). 

 


