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Нормативно-правові документи
щорічного звітування керівника 

навчального закладу

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 № 778

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про 
запровадження звітування керівників дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів» від 28.01.2005 № 55

• Примірне положення про порядок звітування керівників 
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів перед педагогічним колективом та 
громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 23.03.2005 № 178

http://my.expertus.ua/scion/citation/pit/MCFR10053541%2317/MCFRLINK?cfu=default&cpid=ua-expertus-osvita&uAppCtx=RWI
http://my.expertus.ua/scion/citation/pit/MCFR10065582/MCFRLINK?cfu=default&cpid=ua-expertus-osvita&uAppCtx=RWI
http://my.expertus.ua/scion/citation/pit/MCFR10051379%2320/MCFRLINK?cfu=default&cpid=ua-expertus-osvita&uAppCtx=RWI
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ЗНВК№19

Школа

Початкова

1-4 класи

232 учня

Базова

5-9 класи

279 учнів

Старша

11 клас

32 учні

Дошкільний
підрозділ

138 
вихованців



Створення сприятливого освітньо-виховного простору 

з метою забезпечення якісної освітньої підготовки

та всебічного розвитку здорової і самодостатньої 

особистості, здатної до творчої діяльності, 

саморозвитку та самореалізації. (Освітня програма 

ЗНВК №19)



2013
-
2014

2014
-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Учнів 782 828 861 857 817 866 570

Класів 35 37 37 37 37 35 23

Дошкільнят
488 519 544 458 443 338 138

Груп 19 20 20 19 20 15 5



Група 
здоров'я

Кількість 
учнів

Кількість 
вихованців

Основна 216 38% 109 62%

Підготовча 319 56% 27 23%

Спеціальна 30 5% 2 10%

Звільнені 5 1% 0 5%



• Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 20 грудня,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня.

• Заняття проводяться у п’ятиденному режимі.

• Школа працює в одну зміну.

• Дошкільний підрозділ працює за 12-годинним режимом дня.

• Школа І ступеня працює як школа повного дня за 
розпорядком ГПД.

• Для 5 учнів організоване індивідуальне навчання.

• Для 4 учнів організоване інклюзивне навчання.



Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується

на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та 

права здобувати її за місцем проживання, що передбачає

навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах

загальноосвітнього закладу.

 Для дітей створюється індивідуальна програма розвитку

 Призначається асистент вчителя

 Планується корекційно-розвиткова робота



• Профільність старшої школи ( більше 70% випускників продовжують освіту в 
технічних ВНЗ)

10-11 класи – інформаційно-технологічний профіль:

 Інформатика – профільний рівень (5 годин на тиждень),

• Впровадження нового Державного стандарту освіти

Дошкільна освіта – забезпечує якісну і доступну дошкільну освіту, виховує 
здорову, компетентну особистість згідно Базового компоненту дошкільної 
освіти.

Протягом 2018-2022 рр. відбувається поступовий перехід  до вимог 
Державного стандарту  початкової освіти  2018 року школи І ступеня (Нова 
школа). 

Середня  та старша школа – 5-10 класи у 2019-2020 н.р. – очікувані результати 
навчання  (компетентності) здобувачів освіти, визначені відповідним 
Державним стандартом за новими програмами та підручниками.



З 13.01.2020 року згідно проведених торгів через 
електронну систему «ProZorro» Договір від 13.01.2020 р. 
№ 5551-Ш про організацію харчування в ЗНВК №19 
укладений з учасником- переможцем – ФОП Соловей 
З.М.

Постачальники продуктів та продовольчої сировини –
ФОП Соловей З.М.

Меню розробляється організатором харчування та 
схвалюється керівником навчального закладу, також 
розглядається та затверджується у Головному управлінні    
Держспоживслужби у м. Запоріжжі



• Забезпечені пільговим харчуванням:

• учні 1-4 класів – 64 учнів, вартість – 30 грн.80 коп.

• учні 5-11 класів – 56 учнів, вартість – 36 грн.36 коп.

• Вартість харчування у ДНЗ –

45,86 грн - батьківська плата (60%) – 27,52 грн; 

оздоровчий період – 50,44 грн - батьківська плата –

30,26 грн

• Кількість  дітей забезпечених  гарячим  
харчуванням: 258 учнів  та  
138 дошкільників



• Пільгові категорії

пільга школа дошкільники всього

діти учасників 

бойових дій

44 15 59

діти переселенці 1 1 1

діти – сироти 6 1 7

за рішенням 

педради, СЖУ 

12 (гпд)

15

- 12

15

багатодітні - 19 19

діти інклюзивних 

класів

4 - 4

Всього 83 36 119



• Контроль за організацією харчування 

здійснюють:

 директор школи-комплексу, 

заступники директора, 

медична сестра, 

комісія з адміністративно – громадського 

контролю, 

комісія з бракеражу продуктів та 

продовольчої сировини і готової продукції

• Складаються відповідні акти, звіти.

• Впроваджується система НАССР



• з вищою освітою:                                 

вихователів дошкільних груп – 4

вчителів – 42

• з середньою спеціальною освітою:

вихователів дошкільних груп – 6

вчителів - 5

Учителі Вихователі 

Вища освіта 39 6

Середня спеціальна освіта 8 5

Вищої категорії 23 1

І категорії 9 0

ІІ категорії 5 2

Спеціаліст 10 8

Стаж роботи до 10 років 7 6

Стаж роботи 10 - 20 років 10 2

Стаж роботи більше 20 років 30 3



• Педагогічні звання:

“вчитель-методист” – 7

“вихователь-методист” – 1

“старший вчитель” – 14

“старший вихователь” – 1

«Відмінник освіти» - 1



• всього пройшли атестацію –

• 9 педагогів

• За наслідками атестації було встановлено та 

підтверджено кваліфікаційні категорії:

 спеціаліст вищої категорії – 4

спеціаліст ІІ категорії – 1

 спеціаліст, тарифний розряд - 4



• За наслідками атестації було встановлено та 

підтверджено педагогічні звання:

учитель – методист – 1

старший учитель – 1

• Протягом року пройшли курси підвищення 

кваліфікації 8 педагогів

• Підвищення кваліфікації на тренінгах 

– 57 педагогів



Методична робота

Проблемна тема закладу : «Створення сучасного медіа-освітнього 
простору для успішної самореалізації педагогів та учнів в умовах 
впровадження Нового Державного стандарту освіти в контексті Нової 
української школи»

 Методична тема школи закладу: «Медіа-освіта, 
медіа-грамотність, медіакомпетентність як 
інноваційні складові професіоналізму сучасного 
педагога» 

 Тема виховної роботи : « Формування інформаційно-
комунікаційної компетентності вихованців та учнів в умовах 
роботи шкільного медіахолдінгу «ВМ-НФ»



Педагогічні ради
Аналіз діяльності педколективу школи за 2018/2019 навчальний рік та 
завдання на новий 2019/2020 навчальний рік. 

Інтеграція медіаосвіти в освітній процес школи-комплексу.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вихованців 
та учнів в умовах роботи медіахолдінгу «ВМ-НФ».

Панорама творчості «Наш бренд – педмайстерність і талант».

Підсумкові педради щодо закінчення навчального року.



Семінари. Семінари - практикуми

 Методичний топ-лист «Вчительське ноу-хау».

 Ділова гра «Інтерв’ю з компетентності».

 Індивідуальний освітній маршрут, або акценти 

успішного навчання.



2020/2021 навчальний рік

Початковий 
рівень

Середній 
рівень

Достатній 
рівень

Високий 
рівень

3-4
класи

2 52 44 15

5-8 
класи

7 140 86 6

9-11
класи

8 57 30 4

всього 17 – 3 % 249 – 55 % 160 – 36 % 25 – 6 %



Переможці ІІ районного туру учнівських олімпіад у 

2019/2020 н.р.:

– олімпіада з математики – (учитель Сергєєва Г.В.) 

Камінська Софія, 6-А клас – ІІ місце

- олімпіада з англійської мови (вчитель Калошина Т.М.)

Євченко Софія, 11-А клас – ІІІ місце.



• Міжнародній математичний конкурс “Кенгуру” : 162 
учасників

Всеукраїнський етап – 64

Міжнародний етап – 98

Міжнародний конкурс з інформатики 

“Бобер” – 64 учасників

Інтернет олімпіада «На урок»

 З української мови та літератури – 21 учень

 З математики – 35 учнів

Інтернет – конкурси «На урок»

 «Таємниця генія Шевченка» – 9 учнів

 «Слово до слова» – 15 учнів

 «Безпечний Інтернет» – 15 учнів



Міський конкурс шкільних газет та сайтів  «Мediaschool-2020»

• У номінації « Кожне завтра починається сьогодні» 
ІІ місце - Давиденко Поліна (7-А клас);

ІІІ місце – Мелешко Ілля (7-А клас);

• У номінації “Супер герой мого міста”
ІІІ місце – Нікулін Орест (7-А клас);

• У номінації “Квіток до успіху” – газета “Солярис” (9-А клас)

Міський конкурс відеороликів « З любов’ю до рідного краю»

• І місце у номінації “Ecolife”: Скрябін В’ячеслав, Шпиньов Микита, 
Садиленко Ксенія, Колесніков Віталій, Біжко Антон (9-А клас);

• ІІІ місце у номінації “Волонтерство як прояв громадянської позиції” –
редколегіягазети “Кристал” (7-А клас);

• ІІІ місце у номінації “Медіація – мистецтво перемовин” – редколегія 
газети “Солярис” (9-А клас);

• Створення соціальних відео роликів в рамках програми боротьби з 
булінгом “Медіа зброя” – І місце.



Міський конкурс  «Еко-вектор»

І місце у конкурсі “Екологічні ініціативи” – Колесніков Віталій та ініціативна 
група учнів 9-А класу (класний керівник Старова І.В.)

Участь 

 у районному етапі Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край“;

 у районному конкурсі вокальної майстерності «Golden Sound» -
Мєзєнцева Софія (11-А клас); 

 у міському International IT Forum;

 у першості Шевченківського району з шашок.



Запорізький навчально-
виховний комплекс № 19

Звіт з виховної роботи
2020/2021 навчальний рік



- З 2011 року ЗНВК №19 є базовою школою Всеукраїнського експерименту з 
упровадженню медіаосвіти в навчально-виховний процес (Наказ МОН від 27.07.2011 
№ 886)

- Починаючи з 2008 року, а також в рамках Всеукраїнського експерименту 
впроваджується авторська модель масової медіаосвіти «Вісник Мрії – Новий 
Формат». Досліджується ефективність даної моделі. 

- В школі Функціонує  Шкільний Медіахолдинг «ВМ-НФ». У поточному навчальному 
році – це 15 медіаосвітніх центрів, які видають печатні і електронні газети, активно 
розвивають Портал шкільної преси, створюють відео-продукцію. В школі створено 
Шкільне радіо «Республіка Мрія», здійснюється конкурсна програма ТОП-50 кращих 
юнкорів, ТОП-5 кращих редакцій, ТОП-5 кращих медіапедагогів. 

- Для учнів 8 класів викладається факультативний курс «Основи медіаграмотності», 
для 10 класу – «Медіакультура» 

- Досвід Запорізького НВК №19 з упровадження моделі масової медіаосвіти 
презентувався в ході Восьмої міжнародної науково-практичної конференції з  
медіаосвіти і медіаграмотності (Київ 2020).  Більш детально про досвід 
http://medialiteracy.org.ua/

- «Вісник Мрії – новий формат» на національному рівні посів 6 місце серед кращих 
шкільних та молодіжних медіа України (25.05.2020) по версії 
https://yml.com.ua/reputation

- За результатами конкурсних програм Шкільного Медіахолдингу «ВМ-НФ» 2019-2020 
н.р. учні,  педагоги да батьки були нагороджені Дипломами та Подяками Академії 
Української преси. Загалом – 70 нагород. Цифрові версії -
http://zps19.at.ua/news/2020-04-16-478

http://medialiteracy.org.ua/model-shkilnogo-mediaholdyngu-zaporizkogo-nvk-19-bazovoyi-shkoly-vseukrayinskogo-eksperymenta-yak-forma-masovoyi-mediaosvity-shkolyariv/
https://yml.com.ua/reputation
http://zps19.at.ua/news/2020-04-16-478


- Медіаосвітній процес в Запорізькому НВК №19 здійснюється 
згідно Меморандуму про співпрацю між Шкільним 
Медіахолдингом «ВМ-НФ» та Департаментом освіти і науки 
Запорізької міської ради», а саме:

- «ВМ-НФ» отримує акредитацію та висвітлює значні події 
міської системи освіти - такі, як Національна конференція 
лідерів освіти «Модератори освітніх реформ 2.0». 
http://zps19.at.ua/news/2019-11-22-383 , хід міських 
медіаконкурсів http://zps19.at.ua/news/2019-12-13-407 , 
Комплексний  методичний практикум щодо створення 
освітнього простору вільного від насильства і булінга тощо. 
http://zps19.at.ua/news/2020-03-12-465 . 

- Учні та педагоги Запорізького НВК №19 неодноразово 
нагороджувалися Дипломами і Подяками Директора 
Департаменту освіти і науки Запорізького міської ради.

- Представники Шкільного Медіахолдинга активно діляться 
досвідом у регіональних ЗМІ. У 2020 році на Суспільному:UA
обговорювали проблеми, пов'язані з поняттям "Цифрова 
дитина" http://zps19.at.ua/news/2020-01-30-436 . У ранковій 
програмі, присвяченій Дню безпеки в інтернеті, розповідали 
про авторські практики. 

- Раніше медіаосвіту ЗНВК №19 висвітлювали телеканали ТВ5, 
ТВZ, Алекс, Запоріжжя. 

http://zps19.at.ua/news/2019-11-22-383
http://zps19.at.ua/news/2019-12-13-407
http://zps19.at.ua/news/2020-03-12-465
http://zps19.at.ua/news/2020-01-30-436


• Матеріально – технічна  база ЗНВК №19

• Міський бюджет розвитку

• Депутатський фонд

• Благодійний фонд



• навчальних кабінетів – 28, з них:

 інформатики – 2 (комплектацією 12+1, 12+1) оновлена 
комп'ютерна техніка (моноблоки), встановлені кондиціонер, 
дошка мультимедійна 

дошка мультимедійна - 4

оснащених комп'ютерами – 12

 оснащених проекторами - 8

• спортивний зал -1,  площею – 302,8  кв.м. 

• актовий зал на 120 місць,  площею – 127,6 кв.м.

• ресурсна кімната

• столова на 120 місць 

• групи дошкільного відділення – 5, площею – 470 кв.м.

• музична зала для дошкільних груп – 1, площею – 75,5 кв.м.

• бібліотека – 1, площею – 120 кв.м.

• пральня -1, площею - 51,2 кв.м.



2020 – 2021 н.р.

1 Господарські товари 15 541,62

2 Дезінфікуючі засоби 8 000,00

3 Канцелярські товари 10 361,38

4 Обладнання НУШ 59 324,92  

5 Комп'ютерна техніка 93 724,00

6 Технічне обладнання 9 475,18

7 Меблі НУШ 56 803,80  

253 230,90



Нагіх К.В.

Матеріали будівельні для 

ремонту туалетної кімнати 

для дівчаток ІІІ поверх 

нової будівлі

30 000,00  

Всього 30 000,00  

Кацюба В.М.

Спортивне обладнання на 

ділянки для прогулянок 

дошкільних груп

30 000,00

Всього 30 000,00

Молчанов 

Пісок для для дошкільних

груп, 7 т

1 500,00  

Всього 1 500,00

61 500,00



2020/2021 н.р.

Школа 

1 Оплата домена та 

хостингу шкільного

сайту на 2020 рік

1 456 5 Ремонт 

сантехніки

1 200

2 Термометр 

безконтактний

674 6 Ремонт 

електромереж

3 045

3 Ремонт комп'ютерної 

техніки, чорнила для 

принтерів

932 7 Будівельні 

матеріали

5 605

4 Ліхтарі 440 8 Канцелярія 1 663

12 315



Дошкільний підрозділ

1 Пральний порошок 746,70 9 Тонометр 417

2 Деззасоби 507 10 Іграшки 1224

3 Миючі для 

посудомийних машин

1671 11 Водонагрівач 

проточний

870

4 Ремонт сантехніки 1356 12 Проведення свят 1952

5 Ремонт електромереж 810,30 13 Меблі 4900

6 Господарчі матеріали 877 14 Двері 

металопластикові

3410

7 Будівельні матеріали 992 15 Заміна фільтрів 

водоочисної системи

940

8 Ортопедичні доріжки 5775 16 Канцелярія 596

27 044

2020/2021 н.р.



school19.zp.ua

school19.zp.ua



місяць Надходження Витрати 

залишок 550,32

вересень 1510 0

жовтень 1731 1201

листопад 1193 3754,36

грудень 3213 3241

січень 1765 606,66

лютий 1535 0

березень 700 0

квітень 2000 3363

травень 1000 3005

15197,32 15171,02

Благодійний фонд




