
                          ЗВІТ    ДИРЕКТОРА   ЗА   2020-2021   НАВЧАЛЬНИЙ   РІК

       Закінчився 2020-2021 н.р. сьогодні  ми  повинні зробити певні  підсумки
роботи  колективу  школи,  керуючись  Положенням про  порядок  звітування
директора   перед  трудовим  колективом,  представниками  громадсьності
батьками щодо  своєї діяльності на посаді протягом  навчального року.
       Протягом звітного періоду, я, як директор центру, у своїй діяльності
керувалася  Статутом  школи,  Правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку,  посадовими  обов’язками  директора  спеціальної  школи,
законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують
роботу керівника спеціального навчального закладу .

                               ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ШКОЛУ
     Комунальний  заклад   освіти  «Магдалинівська   спеціальна  школа»
Дніпропетровської  обласної  ради»  знаходиться  за  адресою:  51100
смт.Магдалинівка
Дніпропетровської області, вул.Набережна, 19 
    -Директор Милосердова Надія Володимирівна
    -Заступник директора з навчальної роботи Цималая Наталя Миколаївна
    -Заступник директора з виховної роботи Возна Людмила Володимирівна
    Атестація  керівного  складу:  директор  Милосердова  Н.В.,  відповідає
займаній посаді, 2021р., заступник директора з НР Цималая Н.М., відповідає
займаній посаді, 2021р., Возна Л.В., відповідає займаній посаді, 2021р.
    КЗО «Магдалинівська спеціальна школа»ДОР» протягом 2020/2021 н.р.
відвідало 129 дітей.
   -Мова навчання: українська
   -Режим роботи: 24 год.

                              КАДРОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
     Гасло «Кадри вирішують усе» не втрачало свого значення, важливе воно і
сьогодні.  Освітній  процес  у  нашому  закладі  здійснюють  44  педагогічних
працівники:
    -20 вчителів
    -3 логопеди
    -1 соціальний педагог
    -1 практичний психолог
    -1 педагог – організатор
    -1 бібліотекар
    -18 вихователів
За результатами атестації 
    -21 педпрацівник має вищу кваліфікаційну категорію
    -6 першу категорію
    -4 другу категорію
    -1 спеціаліст
    -12 тарифний розряд



    Всі  вчителі  школи  мають спеціальну педагогічну освіту і  викладають
предмет,  відповідно до своєї  спеціальності  за  дипломом. Активна кадрова
політика  Магдалинівської  спеціальної  школи  будується  з  урахуванням
підвищених  професійних  вимог  до  педагога,  потребує  інтенсивного
оновлювання. У школі змінено підходи до ролі педагога, який є одночасно й
учителем-психологом,  учителем-дослідником,  який  творчо,  на  високому
рівні розв’язує складні професійні 
проблеми. У 2020-2021 н.р. заклад був забезпечений спеціалістами на 100%.
Робота адміністрації школи, педколективу направлена на те, щоб у закладі не
просто  здійснювалось   навчання,  а  освітній  процес  був  нерозривно
пов’язаний з вихованням, з формуванням у дітей здорового способу життя,
патріотизму,  любові  до  родини,  поваги  до  дорослих  та  інш.  Діяльність
педагогічного колективу відповідає сучасним освітнім вимогам, забезпечує
освітній  корекційно-розвитковий процес з  вихованцями.Аналіз  проведених
контрольних робіт, перевірка техніки читання учнів показав, що діти засвоїли
навчальний матеріал відповідно до індивідуальних особливостей учнів. Всі
вчителі використовували в своїй роботі КТ для навчання дітей.

                             ДАНІ  ПРО  АТЕСТАЦІЮ  ПЕДАГОГІВ
№
п/п

Прізвище,  ім’я,  по-
батькові  вчителя

     Рік
атестації

     
              Результати

1. Возна Людмила
Володимирівна

    2021 спеціаліст вищої категорії,
вчитель - методист

2. Пешехонова Тетяна
Володимирівна

    2021 спеціаліст вищої категорії,
старший  учитель 

3. Бондар Наталія
Олександрівна

    2021 спеціаліст вищої категорії,
старший  учитель

4. Здоровець Марина
Валеріївна

    2021 11 тарифний розряд,
старший вихователь

5. Глухенко Володимир
Анатолійович

    2021 спеціаліст другої категорії

6. Карпенко Лідія
Олексіївна

    2021 спеціаліст першої категорії

7. Мазур Тетяна
Олексіївна

    2021 11 тарифний розряд,
старший вихователь

8. Осока Ірина
Іванівна

    2021 11 тарифний розряд,
старший вихователь

9. Тесленко Неля
Миколаївна

    2021 спеціаліст першої категорії

10. Солодовник Марина
Миколаївна

    2021 спеціаліст другої категорії



    При проведенні відкритих занять на кінець навчального року педагоги
показали свою ініциативу та творчість. В кінці навчального року на засіданні
педагогічної  ради  заслухались  звіти  про  роботу  методичних  об’єднань,
соціального педагога, психолога, логопедів, педагога-організатора.
    Протягом  звітного  періоду  в  закладі  підтримувалась  та  оновлювалась
матеріально-технічна  база  для  забезпечення  належного  рівня  освітньої  та
корекційної  роботи,  сприяння творчим педагогічним пошукам,  збереження
життя  та  здоров’я   вихованців.  Постійно контролювались санітарні  норми
утримання  приміщень,  виконання  санітарних  норм  при  проведенні  всіх
режимних  моментів,  систематично  контролювався  стан  приготування  їжі,
завезення продуктів, вихід страв та виконання норм. За підсумками перевірки
ведення класних журналів, контрольних робіт, співбесід з вчителями, можна
стверджувати про виконання навчальних планів і програм.
 Завдання на 2021/2022н.р. 
    Покращити  індивідуальну  роботу  з  учнями,  які  показали  навчальні
досягнення  середнього  та  початкового  рівня.  Співпрацювати  з  шкільним
практичним  психологом  з  метою  вивчення  причин  неуспішності  учнів  та
вжиття  заходів  педагогічної   взаємодії  школи  та  батьків  для  покращення
результатів навчальної діяльності.

                       ШЛЯХИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ   НАВЧАННЯ:
     -постійне  підвищення  наукової  ерудиції,  педагогічної  майстерності
вчителя;
     -комплексне планування уроків;
     -раціональне використання часу уроку;
     -використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;
     -використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання;
     -поліпшення матеріальної бази закладу, кабінетів;
     -створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності;
     -упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
     -врахування індивідуальних особливостей учнів;
     -Залучення батьків до навчального процесу.
     Упродовж  2020/2021н.р.  значна  увага  приділялась  індивідуальному
підходу  до  навчання  та  виховання  дітей,  їх  соціалізації  та  безболісної
адаптації  до  умов  закладу.Діяльність  педагогічного  колективу  була
спрямована  на  виховання  компетентної  особистості  громадянина  України.
Виховна робота була спрямована за основними напрямками:
    -ціннісне ставлення до суспільства;
    -ціннісне ставлення до  людей
    -ціннісне ставлення до праці
    -ціннісне ставлення до мистецтва;
    -ціннісне  ставлення  до  себе.  Головна  увага  була  спрямована  на
формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя
і здоров’я, на виховання моральності і культури поведінки.
  



                     ЗВІТ ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ  ЗА 2020-2021н. р.
     Особлива  увага  протягом  2020-2021  навчального  року
приділялася організації  дозвілля  та  відпочинку  школярів  у  позаурочний
час. У закладі працював 15 гуртків. Виробами наших гуртківців прикрашені
класи, коридори, ці вироби ви могли бачити на виставках у жовтні місяці
«Виставка  робіт  з  природного  матеріалу»,  у  грудні  «Найкраща  новорічна
іграшка»,  у  березні  «Подарунок  мамі»,  у  квітні  виставка  робіт  до  свята
Великодня. 
     Проаналізувавши роботу навчального закладу за 2020-2021 навчальний
рік, слід зазначити, що всі учні школи були задіяні в навчально-виховному
процесі,  залучені  до  роботи  гуртків,  спортивних  секцій,  позакласної  та
позашкільної  роботи.  Педагоги  закладу  докладають  багато  зусиль,  щоб
виховати справжніх громадян України.
План  виховної  роботи  за  2020-2021  навчальний  рік  виконано  в  повному
обсязі .

                                 СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ
     Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які перебувають в закладі,
проводиться згідно з чинним законодавством.
     У школі перебуває 61 гол. дітей пільгових категорій;
     -діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 8;
     -діти з інвалідністю – 8;
     -діти з малозабезпечених сімей – 4;
     -діти з багатодітних сімей – 33.
    Навчання  у  закладі  проводиться  за  спеціальними  навчальними
програмами,  розробленими  для  дітей  з  інтелектуальними  порушеннями
легкого  та  помірного  ступеню.  У  класах  від  6  до  11  учнів,  що  дозволяє
вчителю приділяти кожній дитині максимум уваги.
    Контроль з боку директора та адміністрації закладу  був постійним: за
відвідуванням  занять  емоційним  станом  дітей,  самопочуттям  тощо.
Вихованці отримували п’ятиразове харчування (безкоштовно), увагу з боку
медичного персоналу.

                ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ
    

Закладом  в  2020 році  для  оновлення  матеріально-технічної  бази  та
проведення поточного ремонту за кошти обласного бюджету загального та
спеціального фондів придбано:

- освітлювальні прилади  - 9838грн.
- паливно-мастильні матеріали – 45230грн.
- запасні частини для ремонту автомобіля – 8240грн.
- сантехніка та запчастини для її ремонту – 7443грн.
- канцелярські товари – 12615грн.
- засоби  миючі та для прибирання -12119грн.
- засоби гігієни – 30291 грн.



-  дидактичні матеріали – 7230 грн.
- бактерецидні опромінювачі  – 2668грн.
- спортивне взуття – 3250 грн.
- кухонне приладдя – 2695грн.
- матеріали для поточного ремонту приміщень закладу– 44819грн.
- вогнегасники – 2960грн.
- перфоратор та мотокоса бензинова -  3070грн.
- компютерне обладнання (колонки флешки USB) – 2850грн.
За  рахунок  коштів   "Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти  «Нова  українська  школа»"  враховуючи  30%  співфінансування
місцевого бюджету було придбано:

- шкільні меблі – 6000грн.
- ноутбук – 22464грн.
- проектор з екраном – 14640грн. 

Всі  кошти використано  згідно  кошторисних призначень  затверджених  на
2020 рік.
За 6 місяців поточного року закладом придбано товарів на суму 46430грн., а
саме:

- продукція для чищення – 6668грн.
- бензин – 12442грн.
- санітарно-технічні та електротехнічні матеріали – 11796грн.
- матеріали для поточного ремонту приміщень закладу– 15524грн

     Комунальні  послуги  сплачувались  своєчасно.  Заборгованості  немає.
Заробітна платня сплачувалася без затримки.

                                    ОХОРОНА   ПРАЦІ
     Протягом звітного періоду були максимально забезпечені безпечні умови
роботи та охорони праці. З цією метою були виконані роботи щодо перевірки
електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки
з  питань  охорони  праці  для  всіх  категорій  працівників,  розроблені  та
затверджені права техніки безпеки під час організації освітнього процесу в
приміщенні та на території закладу.
Випадків травматизму серед учасників  освітнього процесу не зафіксовано.
     Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму з дітьми
проводиться  постійна  робота  щодо  запобігання  випадків  травматизму  на
прогулянці,  в приміщенні,  вдома. В цікавій формі на заняттях,  в іграх,  на
виставках  дітям  розповідали  про  безпечні  правила  поведінки.  Заклад
забезпечений демонстраційним матеріалом, який використовують педагоги в
своїй роботі.
    Школа  постійно  модернізується,  забезпечує  навчальний процес  новим
сучасним
 обладнанням,  наочністю,  проводяться  поточні  ремонти,  розв’язуються всі
господарчі проблеми згідно чинного законодавства та нововведень.



    Заклад осучаснений, облаштований в рамках НУШ для учнів початкових
класів, дошкілля.Школа і надалі готова до надання освітніх послуг дітям з
особливими освітніми потребами.


