
Звіт директора 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 32 Донецької обласної ради 

Леонової Маї Володимирівни 

про свою діяльність на посаді у 2019-2020 н.р. 

1. Назва закладу    Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 32 

Донецької обласної ради 

2. Адреса закладу 85105, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Панфілова, буд. 37-а 

3. Керівник закладу Леонова Мая Володимирівна  

4. Затвердження статуту закладу розпорядження голови Донецької облдержадміністрації 

від 22.06.2012 р. № 423 

5. Атестація закладу, її висновок розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.12.2019 р. 

№ 1419/5-19 – ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти за рівнем здобуття початкової освіти з ліцензованим обсягом – 52 

особи, базової середньої освіти з ліцензованим обсягом – 78 осіб. 

6. За даними наказу про чисельність контингенту вихованців станом на 05.09.2019  

загальна кількість дітей 125 осіб 

7. За даними алфавітної книги станом на 28.05.2020р. загальна кількість дітей 123 особи,  

з них: 

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування _13_, в т.ч. на повному 

державному забезпеченні перебуває ___0__. 

 дітей-інвалідів - _24__. 

 дітей, з багатодітних сімей - _58_; 

 дітей, з малозабезпечених сімей - __15_; 

 дітей з одиноких батьків  _0__; 

 дітей одиноких матерів - _58__. 

8. Кількість класів. ___13____  

9. Проектна потужність закладу (за документацією)_130__. 

10. Загальна площа. 3642,8 кв. м 

11. Кількість корпусів (які), стан будівель. Одна будівля, яка складається з трьох 

корпусів: навчальний, середній, спальний. Стан будівлі задовільний.  

12. Зміцнення матеріальної бази закладу за 2019-2020 р.р.: 

            Фінансування: 

 2019 р. -  865,2 тис. грн., 

 2020 р. – 319,7 тис. грн.. 

На капітальні ремонти: 

 2019 р. – 0,00 тис. грн.. 

 2020 р. – 0,00 тис. грн.. 

На поточні ремонти: 

 2019 р. – 160,0 тис. грн.. 

 2020 р. – 199,9 тис. грн.. 

Середня вартість утримання на рік 1 вихованця: 

 2019 р. -  122,2 тис. грн.. 

 2020 р. -  134,5тис. грн.. 

На харчування: 

 2019 р. – 18,9 тис. грн.. 

 2020 р. – 19,3 тис. грн.. 

На медичне обслуговування: 

 2019 р. – 0,147 тис. грн.. 

 2020 р. – 0,158 тис. грн. 



Позабюджетні кошти: 

 2019 р. – 0,00 тис. грн.. 

 2020 р. – 0,00тис. грн. 

Капітальний ремонт (дата, перелік робот). 

 2019- видатки не заплановані. 

 2020році-видатки не заплановані. 

Поточні ремонти. 

 2019 рік поточний ремонт харчоблоку, душових кімнат,туалету в учбовому 

корпусі на загальну суму -160,0 тис. за рахунок загального фонду. 

 2020 р. заплановано поточний ремонт по улаштуванню каркасу підвісних стель із 

металевих профілів, заміна дверей, облицювання поверхонь стін керамічними 

плитками на загальну суму 199,9 тис. грн. 

 Технологічне обладнання. 

 2019р. Холодильник побутовий -2 шт, машинка розпошивальна-1шт, електро      

м’ясорубка- 1шт, машинка протирочна-2шт, овочерізка-1шт, пліта ел.4х комфор.-

4шт, двері протипожежні-1шт на суму 175,0тис.грн.(спеціальний .фонд) 
Протигази -9шт на суму 10,0тис.грн.(загальний фонд) 

  2020р. Запланована закупівля протигазів-10 шт. та розпираторів-30шт. на 

загальну суму 8,0 тис. грн.за рахунок загального фонду. 

 Навчальне обладнання, меблі. 

 2019 рік. - Парти учнівські дерев.-25шт. на суму 37,5тис.грн.(загальний  фонд) 

 Меблі для ігрової кімнати – 2шт на суму 40,0тис.грн(спеціальний фонд) 

  БФП-1шт,інтерактивний комплекс-1шт,моноблоки-8шт,тренажер тяга вниз-                         

1шт, гребний тренажер-1шт, тренажер повітряний ходок-1шт, верстат  токарно-

гвинторізний – 1шт, мікрофон-4шт.,  демонстраційні екрани-4шт  на суму 

425,4тис.грн(спеціальний фонд) 

 2020р. Планується закупка нетбуків-трансформерів-5 шт. на загальну суму 

80,0тис. грн..за рахунок спеціального фонду 

 М’який інвентар.: 

 2019р. - рушники вафельні -376 шт.  на загальну суму 17,3 тис. грн. за рахунок 

загального фонду. 

 2020р. - заплановано придбати простирадла-130 шт., наволочки-130шт., рушник 

махровий -130шт. на загальну суму 31,8 тис. грн. за рахунок загального фонду. 

 Забезпечення підручниками 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл. (%). 

Станом на 28.05.2020 р. забезпечення підручниками складає:  

1-4 класи – 493 примірники (80% від потреби), 5-10 класи – 504 примірника (68% 

від потреби). Наявна кількість підручників (997 примірників) дозволяє 

здійснювати освітній процес на належному рівні. 

13. Умови утримання вихованців (спальні, гральні кімнати, санвузли, спортивний та 

актовий зали та інше).  

Спальних кімнат 19, загальною площою 519,76 кв.м Спальні від 3,78 кв.м до 6,67 кв. 

м на одного учня. Спальні кімнати розташовані на двох поверхах: перший – для 

дівчат (8 кімнат), другий – для хлопців  (11 кімнат).  

Дві гральні кімнати: 1 – для вихованців 1-4 класів (30 кв.м), 2- для 5-9 класів (41,5 

кв.м). В гральній кімнаті для учнів початкової школи обладнано тематичні зони 

відповідно Концепції НУШ. В гральних кімнатах в наявності: 2 телевізори, 4 

комп’ютери, 2 мультимедійних екрани, зони відпочинку.  

В школі 4 туалети: 2 ( окремо для дівчат і хлопців) - на 3 кабінки (перший поверх 

навчального корпусу), 1 (для дівчат) - на 4 кабінки та 3 біде  (перший поверх 

спального корпусу), 1 (для хлопців) -  на 4 кабінки та 3 пісуари (другий поверх 

спального корпусу).  



В наявності санвузол для осіб з обмеженими можливостями на першому поверсі 

спального корпусу (туалет, 1 біде, душова кабіна). В спальному корпусі є 2 кімнати 

гігієни на 5 умивальників (1 поверх – для дівчат, 2 – для хлопців), душова кімната на 6 

кабін (1 поверх). 

На першому поверсі середнього корпусу розміщений спортивний зал площею 61,6 

кв.м, стан задовільний, в наявності інвентар: мати, гімнастичні палиці, обручі, козел, 

м’ячі, поміст для відштовхування, гантелі тощо. 

На другому поверсі середнього корпусу знаходиться актова зала площею 47,3 кв.м, 

яка обладнана необхідним інвентарем для проведення культурно-масових заходів. 

14. Організація харчування, виконання норм 95-98%, обладнання харчоблоку, 

забезпечення посудом, резерв миючих та дезінфікуючих засобів (на __ місяців), 

документація, курси підвищення кваліфікації кухарів 

 Харчоблок розташований на першому поверсі середнього корпусу, має два входи. 

Склад харчоблоку: обідня зала на 72 п.м. (75,4 кв.м.), цехи - гарячий (25,7 кв.м.), 

м’ясний (10,2 кв.м.), овочевий (8,8 кв.м), мийна столового та кухоного посуду (14,6 

кв.м), кімната добового запасу (9,6 кв.м), комора (15,1 кв.м), технологічні коридори 

(12,9 кв.м), ділянки для зберігання овочів (4,3 кв.м) та гардероб для персонала. 

Обладнання харчоблоку: 

 Ел.піч побутова – 4шт 

Камера морозильна – 1 

Ларь морозильний – 3 

Холодильник  - 5 

Мармит на 3комфорки – 1 

Шафа жарочна 3х секційна – 1 

Ел.сковорорідка -1 

Ел.м’ясорубка -1 

Машина протирочна – 1 

Овочерізка- 1 

Шафа хлібна -1 

Стіл проізв. з бортом – 10 

Стілажі -2 

Водонагрівач -1 

Ваги напольні -1 

Ваги -1 

Бак для води-1  

Забезпечення посудом-100%. Резерв миючих та дезінфікуючих засобів на 6 місяців. 

Документація щодо організації харчування відповідає чинним нормативам. Кухарі (2 

особи) пройшли курси підвищення кваліфікації в лютому 2020 року.  

15. Вартість харчування 1 учня в день: 

- 2019 р. – 85,10 грн. 

- 2020 р. – 105,30грн. 

16. Медичне обслуговування, медичне обладнання, медична документація, медогляди, 

наявність ізолятора (кіл-ть місць), каб. лікувальної фізкультури. 

В наявності ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика-сімейна медицина; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності 

(наказ МОЗ України від 20.01.2020 р. № 116 «Про ліцензування медичної практики». 

Медичний кабінет (36,2кв.м) розташований на першому поверсі спального корпусу, має 

в своєму складі медичний та маніпуляційний кабінети, санвузол з душовою кабіною, 

ізолятор на 3 ліжка. 

В медичному кабінеті працююють: один лікар за фахом «лікувальна справа» (сумісник), 

одна медична сестра. 



Медогляд учні проходять 1 раз на рік, працівники 1 раз на рік, працівники харчоблоку        

2 р на рік. 

Проф. мед. огляд здійснюється відповідно до наказу МОЗ №280 від 23.07.2002 р., 

пройдений у повному обсязі, особисті книжки працівників школи наявні. Необхідними 

інструкціями, розпорядчою документацією, пам’ятками медичний кабінет забезпечений. 

Кабінет лікувальної фізкультури (41,8 кв.м) знаходиться на другому поверсі навчального 

корпусу, забезпечений навчально-корекційними засобами на 100%. 

Медичне обладнання у медичному кабінеті КСЗШІ № 32: 

- Медична шафа – 3шт; 

- Зрістомір – 1шт; 

- Ваги електронні – 1шт; 

- Тонометр -1шт; 

- Таблиця для перевірки зору – 1шт; 

- Лампа для кварцування – 3шт; 

- Набулайзер – 1шт; 

- Маніпуляційний стіл – 1шт; 

- Кушетка медична  – 1шт; 

- Сумка-холодильник – 1шт; 

- Тубус « Сонечко» - 1шт; 

- Ваги медичні – 1 шт; 

- Дез. Камера КДЕ 2(5) – 1 шт; 

- Випромінювач ОБПе – 225  - 1шт; 

- Інгалятор СХЗ Omrom – 1 шт.; 

Витрати на медичне обслуговування (медикаменти) 1 вихованця в рік                                         

в 2019 р.147,2 грн., в 2020 р.158,5грн.. 

16. Реабілітаційно-корекційна робота в закладі (в т.ч. з інвалідами).  

Стан проведення корекційно-відновлювальної роботи у школі-інтернаті: налагоджена 

система корекційного впливу на психофізичний розвиток дитини з особливими освітніми 

потребами. 51% від загальної кількості вихованців школи складають спеціальну медичну 

групу. З них 28 учнів, які мають діагноз «порушення постави», 2 - сколіоз, 1 - 

плоскоступість, 2 -ДЦП. Результати медичного огляду та аналіз захворюваності серед 

даної групи дітей вказали  на значне зниження частоти  захворювань цих учнів, що  

свідчить про ефективність роботи з лікувальної фізкультури. 

Протягом 2019-2020 н.р. заняття з розвитку мовлення відвідує 78 учнів. 11 учням 

поставлені звуки, але потрібна їх автоматизація, у 12 учнів відбувається процес 

автоматизації раніше поставлених звуків, з 47 учнями  ведеться робота щодо подолання 

дислексії та дисграфії, з рештою дітей-логопатів проводиться робота з корекції 

комбінованих порушень мовлення.  

Різноманітними видами психологічної допомоги і психологічного супроводу охоплені 

майже всі учні (95%). Психологічною службою школи особлива увага приділяється таким 

напрямкам: запобігання шкільному булінгу, запобігання та протидія домашньому 

насильству, профілактика суїцидальної поведінки серед учнів і попередження негативних 

проявів поведінки та збереження здоров’я, виховання гендерної культури та гендерної 

рівності, консультування дітей і сімей, які зазнали травматичного досвіду або опинились 

у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій. 

17. Ведення особових справ. 

 В наявності 123 особові справи учнів, що відповідає кількості учнів школи і записам в 

алфавітній книзі. Особові справи сформовані згідно чинного Положення про спеціальну 

школу. 

18. Пільги для дітей-сиріт та дітей, пбп, виконання Постанови № 226. 



     В школі створені належні умови для  навчання, утримання, виховання та розвитку 

дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під 

опікою громадян (13 осіб).   

      З метою оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку 

індивідуальних можливостей і природних здібностей, учні даної категорії 

залучаються до суспільно – громадського життя школи – інтернату, беруть активну 

участь  у роботі гуртків, позакласних заходах, обласних  та міських  спортивних 

змаганнях, виставках, конкурсах-оглядах .      

  Наказом по школі від 03.09.2019 №58  призначено відповідального за додержання 

законодавства України щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

      В межах  забезпечення соціального захисту дітей-сиріт  і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особлива увага приділяється стану здоров'я школярів. 

Медичні працівники здійснюють постійні спостереження за вихованцями, надають 

першу медичну допомогу, проводять просвітницьку роботу серед учнів з питань 

дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.  

   Харчування учнів школи-інтернату здійснюється відповідно до норм харчування, 

встановлених Кабінетом Міністрів України. Школярі забезпечені якісним, 

збалансованим харчуванням, середня вартість якого у I семестрі 2019-2020 н. р. 

складала 122 грн.37 коп..   

       Психологом школи ведеться  систематична робота щодо соціальної адаптації 

дітей даної категорії (проводяться корекційні заняття, адаптаційні тренінги,  

складаються психологічні характеристики з висновками, надається психологічна 

допомога і консультації дітям, опікунам) 

        Систематично здійснюється взаємодія   зі спеціалістами служб у  справах дітей, 

працівників поліції та іншими державними службами,  що захищають  права дітей – 

сиріт,  дітей, позбавлених батьківського  піклування та  дітей інших  пільгових 

категорій.           

     Щорічно вихованці даної категорії оздоровлюються та проходять соціальну 

реабілітацію у санаторно-оздоровчому центрі  соціальної реабілітації «Смарагдове  

місто» м. Святогірська.     

     З учнями пільгового контингенту 5-9 класів ведеться систематична 

профорієнтаційна робота, здійснюється моніторинг подальшого  навчання 

випускників. Всі випускники працевлаштовані в навчальні заклади відповідного типу. 

19. Кадрове забезпечення. Працює 23 вчителя, 16 вихователів, 1 практичний психолог, 

що складає 100 % від потреби, вакансій__0__. 

20. Методична робота. 

Методична робота в школі диференційована, враховано рівні професійної 

компетентності кожного педагога. 

     Вся методична робота навчального закладу концентрується навколо методичної 

проблеми «Продуктивна педагогічна технологія як основа інноваційного розвитку 

сучасної спеціальної школи». В рамках роботи щодо впровадження Концепції НУШ в 

корекційно-педагогічний процес, було організовано довгостроковий методичний 

проект «Модель сучасного корекційно-освітнього процесу». На педагогічній раді в 

травні 2019 року були презентовані результати роботи учасників проекту. 

Представлені матеріали мотивували педагогічну спільноту школи до розробки 

практичних матеріалів щодо використання продуктивних технологій у власній 

педагогічній діяльності. 

     В рамках реалізації  пріоритетного напрямку методичної роботи школи обрано 

формування готовності кожного педагога до впровадження сучасних інноваційних 

технологій, пошукової та експериментальної роботи. 

В школі працює 4 методичних об’єднання: 



• МО  вчителів старших класів; 

• МО  вчителів початкових класів; 

• МО  вчителів трудового навчання; 

• МО  вихователів. 

     Методичні об’єднання проводяться у формі круглого столу, ділової гри, тренінгу, 

презентації тощо. На засіданнях методичних об’єднань вчителів і вихователів 

розглядаються питання, які сприяють підвищенню рівня психолого-педагогічної 

підготовки та фахової майстерності кожного члена педагогічного колективу. 

Щорічно проводяться методичні тижні для вчителів і вихователів з тем: 

«Впровадження в педагогічний процес сучасних технологій», «Самоосвіта протягом 

життя», «Вернісаж методичних ідей». Ця робота дозволяє створити сприятливий 

мікроклімат для професійного зростання педагогів, в чому важлива роль належить 

психологічній підтримці методичної роботи. З метою виявлення перспективного 

педагогічного досвіду в межах школи кожного року організовуються: 

 «Фестиваль відкритих уроків( виховних заходів)» ( жовтень – квітень), де всі 

педагоги  проводять уроки (виховні заходи) майстерності, а спеціалісти набувають 

досвіду, відпрацьовують власні методи, прийоми роботи. 

Виставка педагогічних надбань (березень) , де вчителі і вихователі презентують свій 

педагогічний досвід (наочність, опис досвіду, добірки видів роботи тощо). 

Згідно плану методичної роботи проводяться тренінги для педагогів, що сприяє 

підвищенню рівня обізнаності педагогів закладу з  таких питань: «Запобігання і 

протидія булінгу», «Особливості роботи в просторі НУШ», «Профілактика 

емоційного вигорання» тощо. 

21. Навчально-виховна робота (річний план, проблемна тема роботи закладу, педради, 

бібліотека, співпраця зі службами, батьківські збори та їх відвідування (%), інше). 

Діяльність закладу здійснюється відповідно річного плану роботи, який 

затверджується педагогічною радою щорічно в серпні. План включає наступні 

розділи:  

Виконання Закону України «Про загальну середню освіту» 

Організаційно – педагогічні заходи 

Навчально – методична діяльність. Робота з педагогічними кадрами. 

Контрольно - аналітична діяльність. 

Охорона життя і здоров'я дітей. Охорона праці. 

Блоки: 

Освітня програма школи 

Виховна робота 

Робота психологічної служби 

Робота бібліотеки 

Робота медичної служби 

         Педагогічний колектив школи  четвертий рік працює над методичною 

проблемою  «Продуктивна педагогічна технологія як основа інноваційного розвитку 

сучасної спеціальної школи-інтернату». В рамках виконання перспективного плану 

роботи над проблемою темою, педагогами вивчались теоретичні основи продуктивної 

педагогічної технології та можливостей її адаптації і впровадження в корекційно-

педагогічний процес. На засіданнях педагогічної ради були презентовані результати 

пошукової роботи творчої ініціативної групи педагогів. Представлені матеріали 

мотивували педагогічну спільноту школи до розробки практичних матеріалів щодо 

використання продуктивних технологій у власній педагогічній діяльності у 2019-2020 

н.р.. 

Засідання педагогічної ради відбуваються згідно річного плану  закладу. В наявності 

книги протоколів педагогічної ради школи, які оформлені чинним нормативним 

вимогам. 



Бібліотека працює згідно річного плану роботи, що забезпечує потреби освітнього 

процесу з різних напрямків. Фонд бібліотеки складає 80% від потреби. 

   Адміністрація та педагоги  школи-інтернату співпрацюють зі спеціалістами  міської 

служби у справах дітей (Полохливець І.І., Карпушиним В.С., Ліпковою Ю.О.), служби 

у справах дітей Костянтинівської райдержадміністрації (Тарасовою О.В.), сектору 

превентивної діяльності Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП Донецької 

області (Сорока І.М., Дужак О.В.,), спеціалістами ЦСС м. Костянтинівки  у справах 

сім'ї, дітей та молоді, лікарями міського наркологічного диспансеру.  

     Систематично з учнями школи проводяться змістовні превентивно-профілактичні 

заходи за участю вищеназваних спеціалістів, спрямовані на запобігання протиправних 

дій серед учнів, попередження бродяжництва та жебракування неповнолітніх, що 

сприяє підвищенню рівня правової свідомості старшокласників. Спільно зі службою у 

справах дітей та центром соціальних служб здійснюється соціально-педагогічний 

патронаж сімей, у яких виховуються діти з девіантною поведінкою, проводиться 

індивідуальна робота з батьками та учнями, вживаються комплексні заходи щодо 

повернення вихованців до навчання. 

    Відповідно річного плану співпраці батьків і педагогів школи проводяться 

загальношкільні батьківські збори, в ході яких обговорюються питання 

співробітництва сім’ї та школи щодо створення безпечного освітнього середовища, 

формування в учнів ціннісних життєвих навичок, розвитку головних сфер 

становлення особистості дитини: діяльності, спілкування, самосвідомості. В 

середньому відвідування батьківських зборів складає 45-50%. 

 З батьками ведеться постійна просвітницька та консультаційна робота з питань 

здорового способу життя та попередження негативних проявів серед учнів. Це лекції 

та бесіди психолога, медиків, педагогів та інших фахівців про фізичне і психологічне 

здоров'я школярів, наслідки шкідливих звичок, запобігання протиправних вчинків 

неповнолітніх, попередження проявів булінгу в учнівському колективі та родині, 

особливості морально-правового виховання в родині. Постійно оновлювлюється стенд 

з інформаційними матеріалами для батьків «Поради батькам». Педагогічна освіта 

батьків здійснювалась відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач 

освітнього процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності 

педагогів й батьків. 

22. База трудового навчання. 

        У школі відбувається профільне та допрофільне навчання, професійна орієнтація 

та допрофесійна підготовка за наступними напрямками трудової діяльності: 

квітникарство, швейна справа, «Художні вироби з деревини та металу», 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», які організовуються з урахуванням інтересів та 

психофізичних можливостей учнів, з подальшим навчанням в Краматорському 

торгово-кулінарному ліцеї, Костянтинівському професійному будівельному ліцеї .  

    Трудове навчання і допрофесійна підготовка здійснюються на базі навчально-

виробничих майстерень (5 шт. з максимальною кількістю робочих місць - 7), які 

обладнані відповідно до вимог Правил безпеки під час занять у навчальних і 

навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 

року № 730, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2007 року за № 

990/14257 та Державних санітарних норм, затверджених наказом МОЗ України від 20 

лютого 2013 № 144 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 

р. за № 410/22942. Наявна навчально-матеріальна база відповідає програмовим та 

сучасним вимогам:  в достатній кількості наочність для фронтальної роботи, 

роздатковий матеріал для індивідуальної роботи, технологічні карти, в майстернях 

оформлені стенди з безпеки життєдіяльності, профорієнтації. Всі наочні матеріали 



виконані за допомогою комп’ютерних технологій, що сприяє підвищенню рівня 

мотивації учнів до вивчання предмету. 

23. Позашкільна робота (гуртки). 

      В школі працює 4 гуртка: вокальний «Веселі нотки» (керівник Бусарова Л.І.), 

танцювальний «Віночок» (керівник Гришко М.І.), спортивний «Чемпіон» (керівник 

Шейко Т.М.), гурток «Арт-майстерня» (керівник Шаповалова Ю.А.). 

Крім вищевказаних гуртків, в кожній групі 1-9 класів вихователі організовують 

групову гурткову роботу з використанням різноманітних технік: «вишивання», 

«бісероплетіння», «паперова пластика», «орігамі», «змішана техніка», «торцювання», 

«в’язання» тощо. Це сприяє всебічному розвитку учнів, реалізації їх здібностей й 

талантів, формуванню психічних якостей творчої особистості, вихованню у дітей чи 

підлітків здатності до творчого спілкування, розширює їх внутрішню культуру тощо.      

     Навчально-матеріальна база школи дозволяє керівникам гуртків забезпечити 

виконання програмових вимог. В кабінетах, де проводяться гурткові заняття, в 

наявності постійно-діючі виставки художніх дитячих робіт, тематичні папки з  

матеріалами щодо проведення  гурткової роботи тощо.     

В школі створені належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з 

урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб. Достатній вибір напрямків гурткової 

роботи дає можливість залучити майже 95 % учнів пільгових категорій до роботи в 

гуртках  за їх бажанням та здібностями. Всі учні «групи ризику» (11%) охоплені 

гуртковою діяльністю, що сприяє оптимальній самореалізації дезадаптованих 

школярів, формуванню в них загальновизначенних цінностей. Робота шкільних 

гуртків за інтересами, бажаннями дає не тільки широкі можливості всебічного 

розвитку учнів, а і розширює їх внутрішню культуру. 

24. Працевлаштування (2018-2019 р.р.). 

2019 р. – 100% випускників продовжують навчання: 

 88% - в Костянтинівському професійному будівельному ліцеї № 39, 

6% - в 10 класі Слов’янської СЗШІ № 41 Донецької облради, 

6% - в Словянському багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти ім. 

П.Р. Кривоноса. 

25. Оздоровлення. 

Щорічно 70-80% вихованців школи оздоровлюються та проходять соціальну 

реабілітацію у санаторно-оздоровчому центрі  соціальної реабілітації «Смарагдове  

місто» м. Святогірська.     

26. Контроль за роботою школи-інтернату (перевірки, довідки, ….). 

№ Дата Назва 

організації, яка 

здійснювала 

перевірку 

Мета 

перевірки 

Результат перевірки 

1 02.07.

2019 

Костянтинівське 

міське 

відділення УВД 

ФССУ в 

Донецькій 

області 

Планова 

перевірка 

щодо 

порушення 

законодавства 

у сфері 

загального 

державного 

соціального 

страхування 

Постанова ФССУ №301 від 

15.07.2019 «Про накладання 

адміністративного стягнення».  

Директор школи, головний бухгалтер 

притягнуті до адміністративної 

відповідальності у вигляді 

накладення штрафу в сумі 255 грн 

кожній, за допущення порушення 

порядку використання коштів 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на загальну 

суму 6367,16 грн 

2 22.07. Костянтинівське Планова Акт ФССУ від 23.07.2019 р.,  



2019 міське 

відділення УВД 

ФССУ в 

Донецькій 

області 

перевірка з 

питань 

дотримання 

стану умов і 

безпеки праці 

та проведення 

профілактичн

ої роботи на 

підприємстві 

Подання ФССУ № 14/19 від 

23.07.2019 р.. «Про порушення 

законодавства про охорону праці та 

соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві» 

вказані в поданні Костянтинівського 

міського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у 

Донецькій області, усунені в повному 

обсязі: 

1.Посадові інструкції  керівників 

структурних підрозділів було 

переглянуто, додано блок питань з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності (наказ № 38-г  від 

21.08.2019 р.). 

2.Перелік посад і професій 

працівників, які повинні проходити 

стажування (дублювання) 

затверджено наказом по школі № 34-

г від 02.08.2019 р..  

3.Відповідно наказу по школі №39-г 

від 21.08.2019 р. створена комісія з 

представників адміністрації, 

профспілкової  організації школи для 

приймання і перевірки ЗІЗ,  що 

надходять до освітнього закладу, на 

їх відповідність вимогам 

нормативних документів та 

результатам оцінки, проведеної 

відповідно до пункту 6 розділу II 

Мінімальних вимог. 

3 22.07.

2019 

Костянтинівське 

РУГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Донецькій 

області 

Перевірка 

дотримання 

санітарного 

законодавства 

при підготовці 

до нового 

2019-2020 

навчального 

року 

Акт №28 від 23.07.2019 р.  

Висновок: 

школа до нового 2019-2020 

навчального року готова. 

 

4 31.07.

2019 

ДПРЗ – 16 ГУ 

ДСНС україни у 

Донецькій 

області 

Перевірка 

виконання 

припису про 

усунення 

порушень 

вимог 

законодавства 

у сфері 

цивільного 

захисту, 

Припис №23 від 01.08.2019 р. «Про 

усунення порушення вимог 

законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки». 

Пропозиції: 

 - плани евакуації виконати на основі 

фотолюмінісцентних матеріалів; 

- привести у відповідність до 

встановлених вимог забезпечення 

працюючого персоналу засобами 



техногенної та 

пожежної 

безпеки від 

07.12.2017 р. 

№ 200 

радіаційного та хімічного захисту, 

фільтрувальними пристроями для 

саморятування. 

 

5 25.11.

2019 

Костянтинівське 

РУГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Донецькій 

області 

Перевірка 

дотримання 

санітарного 

законодавства 

у харчоблоці 

Акт №51 від 26.11.2019 р. 

Пропозиції: Розробка системи 

НАССР. 

6 05.12.

2019 

Костянтинівське 

РУГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Донецькій 

області 

Інспектування 

та санітарно-

епідеміологіч

не обстеження 

Акт №53 від 05.12.2019 р.  

Встановлено: відсутність порушень 

вимог законодавства – Законів 

України: «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності харчових 

продуктів» № 771/97-ВР, «Про 

державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та 

благополуччя тварин» №2042- VІІІ 

від 18.05.2017 р.  

 

27. Проблемні питання закладу та недоліки (по п.п. 13-25.) 

У школі існує проблема: забезпечення щотижневого підвозу до школи учнів ( 30%), які 

проживають в місті Добропілля та Добропільському районі. 

 


