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Шарий А.М., директор 
Тези виступу 

1. Станом на червень 2018-19 навчального року в школі працюють 13 педагогічних 
працівників, навчаються 57 учнів. Навчанням охоплені всі учні відповідного віку, 57 учнів 
відвідують Кувечицьку школу, 3 — Довжицький НВК. Школа повністю укомплектована 
необхідними педагогічними кадрами. Всі основні предмети викладаються фахівцями. 

З метою розвитку обдарованих учнів створено мережу з 2 гуртків, у яких учні мають 
можливість, розвинути свої художньо-естетичні здібності.  

У 2018-19 навчальному році учні школи результативно взяли участь у районній 
спартакіаді, посіли третє загальнокомандне місце, значно покращилася результативність 
участі у районних предметних олімпіадах: 
ІІ місце у відкритому чемпіонаті Чернігівської області з лижоролерів (Калієв Володимир) 
І місце у відкритому чемпіонаті Чернігівської області з лижних гонок (Калієв Володимир) 
ІІ місце у відкритому кубку м.Чернігова з гонок на лижоролерах та кросу (Калієв Володимир) 
ІІ місце у відкритому чемпіонаті Чернігівської області з гонок на лижоролерах та кросу 
(Голоборода Марія) 
ІІІ місце у відкритому кубку м.Чернігова з гонок на лижоролерах та кросу (Голоборода 
Марія) 
ІІІ місце у відкритих обласних змаганнях з лижних гонок (Голоборода Марія) 
ІІІ місце у Чемпіонаті України із спринту та лижних гонок (Голоборода Марія) 
ІІІ місце у комплексному районному заліку з легкої атлетики (командне) 
І місце у районних змаганнях з легкої атлетики (Желєй Аліна) 
ІІІ місце у районних змаганнях з легкої атлетики (Бурковець Дмитро) 
І місце у районних змаганнях з легкоатлетичного кросу (Магровян Дмитро) 
ІІІ місце у районних змаганнях з легкої атлетики (Магровян Дмитро) 
І місце у районних змаганнях з легкої атлетики (Голоборода Марія) 
І місце у районних змаганнях з легкоатлетичного кросу (Голоборода Марія) 
ІІІ місце у районних змаганнях з шашок (командне) 
ІІ місце у районних змаганнях з баскетболу (командне) 
І місце у районних змаганнях з лижних перегонів (естафета, командне) 
Диплом ІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з географії (Янковська Марія)  
Диплом ІІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з фізики (Янковська Марія)  
Диплом ІІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з математики (Янковська Марія) 
Диплом ІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з української (Янковська Марія)  
Диплом ІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з хімії (Янковська Марія)  
Диплом ІІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з математики (Ковалевська Яна) 
Диплом ІІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з біології (Магровян Дмитро) 
Диплом ІІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з біології (Голоборода Марія) 
Диплом ІІ ступеня за перемогу у районній олімпіаді з трудового навчання (Касьян Ганна)  
І місце за кількістю дипломів учнівських предметних олімпіад у Чернігівському районі серед 
шкіл І-ІІ ступенів. 

Крім того, 30 учнів школи взяли участь у міжнародному природничому конкурсі 
„Колосок”, 20 учнів взяли участь у інтернет-олімпіадах «На урок», де мають також непогані 
досягнення. Дипломи всеукраїнського рівня ІІІ ступеня отримала Голоборода Марія з біології 
та української мови, дипломи ІІ ступеня з біології отримали Бебко Максим та Янковська 
Марія. Всього за результати учнівський конкурсів (як очних, так і дистанційних) учнями 
школи отримано близько 60 дипломів районного рівня та вище. 

За результатами атестації педагогічних працівників у 2019 році два учителі підтвердили 
першу кваліфікаційну категорію, одному було підвищено кваліфікаційну категорію з 
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спеціаліста до другої, двом – з другої до першої. 
В школі є 21 працездатний комп’ютер, лише один з яких новий, але справно працюючих 

і добре оснащених навчальними програмами та об’єднаних у локальну мережу, 13 мають 
можливість роботи  в Інтернет. Діти мають можливість вільно використовувати техніку у 
позаурочний час та на перервах. 

З метою здійснення особистісно-орієнтованого навчання та для здійснення 
патріотичного виховання для учнів проводяться тематичні години спілкування, родинні свята 
з нагоди Нового року, Дня захисника України, Дня Перемоги а також регулярно проводяться 
розважально-конкурсні заходи. У 2018-19 навчальному році продовжено практику 
проведення міжшкільних заходів з учнями сусідніх шкіл. У літній період спільно з 
працівниками будинку культури було проведено п’ятий фестиваль дитячої творчості 
„Єдність”, до участі у якому було залучено близько 200 учасників із семи навчальних 
закладів району. Продовжує роботу офіційний веб-сайт школи, який неодноразово був 
призером районного та обласного конкурсів. 

2. За матеріальної підтримки батьків організовано гаряче харчування для всіх бажаючих 
учнів 1-9 класів, пільгові категорії забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням за кошти 
райдержадміністрації з розрахунку 11 грн.  на одну дитину за день. Порівняно з минулими 
роками постачання продуктів здійснюється краще. 

З 2017-го року збір батьківських коштів та здійснення фінансових операцій у школі 
заборонено (продаж посібників, надання платних освітніх послуг, збір коштів на утримання 
та розвиток закладу тощо) 

У 2018 році проведено поточний ремонт приміщень школи матеріалами, що були 
придбані за кошти, отримані від реалізації металобрухту та макулатури. Деякі матеріали 
надали батьки. Пофарбовано парти, підлогу, двері, у частково оновлено шпалери. 
Продовжено ремонт цоколя школи. 

За кошти відділу освіти було замінено два опалювальні котли та теплотрасу, придбано 
енергозберігаючі лампи, що дало можливість суттєво знизити витрати електроенергії та 
природного газу. У порівнянні з опалювальним періодом 2017-18 навчального року економія 
склала понад 11 тис. метрів кубічних газу. За кошти адміністрації а також власними 
зусиллями колективу облаштовано приміщення першого класу. Загалом залучено понад 250 
тис. грн. бюджетних коштів. Детальна інформація про надання та використання коштів 
розміщена на офіційному сайті школи kuv.at.ua. 

З невирішених проблем залишається ремонт підлоги у спортивному залі, необхідність 
поновлення шкільних меблів, оновлення спортивного інвентаря. Все гостріше з кожним 
роком відчувається необхідність заміни вікон та дверей на сучасні, оскільки старі 
перебувають у такому стані та мають такі особливості конструкції, що їх ремонт не 
рентабельний і не дасть бажаного ефекту економії енергоносіїв. 

У 2018-2019 навчальному році батьками учнів для організації харчування надано 
41 610 грн, всі кошти внесено на спецрахунок школи та витрачено на придбання продуктів 
харчування в установленому порядку. Практично всі продукти витрачено для організації 
харчування, станом на кінець навчального року у їдальні наявний залишок на суму 26,62 грн  
Продукти списано у строгій відповідності до законодавства, звіти щомісяця надавалися у 
централізовану бухгалтерію відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту.  

По спеціальному рахунку відбулося надходження 3037,44 грн за зданий металобрухт та 
макулатуру, разом з залишком 1,99 грн з минулого року було 3039,43 грн. З них 2068,97 грн 
витрачено на придбання фарби для проведення поточного ремонту. Таким чином маємо 
залишок 970,46 грн. Ще планується надходження коштів від зібраної макулатури. Кошти 
будуть які будуть спрямовані на проведення поточного ремонту.    


