Звіт директора школи за 2017-2018 навчальний рік
Щорічно директор гімназії Терновська Людмила Іванівна, звітує про
діяльність навчального закладу перед педагогічним колективом, батьками.
Відповідно до Примірного положення про порядок звітування
керівників
дошкільних,
загальноосвітніх
та
професійно-технічних
навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та
громадськістю сьогодні я, як директор гімназії, звітую про персональний
внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та
створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття
якісної освіти за 2017-2018 навчальний рік.
Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови
Запорізької міської ради Запорізької області створена на підставі рішення
виконавчого комітету «Про відкриття навчальних закладів нового типу у
місті» від 30.04.1991 р. № 168, знаходиться у комунальній формі власності.
Комунальний заклад Запорізька гімназія № 71 це загальноосвітній
навчальний заклад І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови
відповідно до профілю, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття
початкової, базової, та повної загальної середньої освіти. Відповідно до
профілю іноземна філологія в гімназії поглиблено вивчається англійська
мова з 1-го класу; німецька або французька з 5-го класу, що передбачено
Статутом гімназії (наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради від 28.11.2016 №752р).
В гімназії навчається 1020 дітей в 32-х класах.
Для забезпечення ефективності роботи в комунальному закладі
працюють 74 педагога з яких: мають звання «старший учитель» - 15%,
«учитель методист» - 34%, кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої
категорії» - 67%, «спеціаліст І категорії» - 15%.
Відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 15.08.2011
№2011 №872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах» у 2017-2018 навчальному році
створено клас з інклюзивною формою навчання.
Об’єктивною оцінкою роботи педагогічного колективу є досягнення
учнів. За підсумками рівня навчальних досягнень учнів гімназії 82% мають
високий та достатній рівень. За високі досягнення в навчанні випускники
отримують золоті та срібні медалі:
Медаль

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Золота

6

13

7

Срібна

10

2

2

У 2017 році за результатами ЗНО 2 учні гімназії отримали 200 балів з
англійської мови. За результатами ДПА-ЗНО у 2018 році високий рівень
мають випускники з української мови (50%), англійської мови (38%),
математики (29%), історії України (28%), географії (25%), біології (50%).
Щорічно учні гімназії стають переможцями III та IV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад, міжнародної програми FLEX.
2017 – 1 учень-переможець IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
(англійська мова);
2018 – 3 учні-переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
(англійська, німецька, французька мови).
Перемоги у конкурсах:
2012 – грант від програми Підтримки малих проектів (SPA) Корпусу Миру;
2013 – ХІХ Міжнародний фестиваль дитячої демократії, творчості,
телебачення та преси «Золота осінь Славутича», ІІІ місце;
2014 – Всеукраїнський конкурс серед молодих журналістів «Нащадки
переможців», ІІ місце;
2016 – в рамках спільного міжнародного проекту «Україна - Німеччина», 6
переможців у міжнародній виставці дитячого малюнку;
2017 – Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2017», лауреат
виставки.
Керівник закладу регулярно працює над залученням позабюджетних
коштів що дозволяє створювати належні умови для здійснення освітнього
процесу відповідно до «Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері
загальної середньої освіти.
Згідно Статуту, додаткові кошти комунального закладу Запорізька
гімназія
№ 71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької
міської ради Запорізької області формуються з таких основних джерел:
- надходження за рахунок депутатських фондів;
- надходження до благодійного фонду «Мрія», добровільні внески батьків,
організацій та інших громадян.
Це дозволило провести заміну старих вікон (179 шт), дверей (93 шт),
світильників на енергозберігаючі (лед), що дає змогу знизити вартість
утримання будівлі гімназії та ефективно використовувати кошти.
Одним із напрямків діяльності гімназії № 71 є поповнення її
матеріальної бази, проведення поточних ремонтів навчальних кабінетів,
будівель, мереж.
В 2017 році за рахунок бюджетних коштів (8547309,69 грн.) проведено
реконструкцію сучасного комплексу спортивних майданчиків з полем для
міні футболу
зі штучним
трав'яним покриттям,
волейбольним,
баскетбольним, гандбольним майданчиками, круговою біговою доріжкою,
сектором для стрибків у довжину з пісочної ямою, майданчиками для
тренажерів та занять гімнастикою, дитячим ігровим майданчиком.
Проведено реконструкцію частини огорожі з заміною вхідних воріт та
хвірток, заміну асфальтованого покриття на тротуарну плитку (820м.кв.),

поточний ремонт по заміні шиферного покриття будівлі з монтажем
водовідведення, поточний ремонт їдальні.
Для забезпечення безпечного та комфортного перебування на території
та в будівлях закладу проведено роботи з монтування системи відеонагляду
та пожежної сигналізації, функціонує «Тривожна кнопка» виклику охорони,
змонтовано розсувні грати, встановлені протипожежні двері.
Комунальний заклад Запорізька гімназія № 71 з поглибленим
вивченням іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької області
має матеріально-технічну базу, необхідну для здійснення всіх напрямків
освітньої діяльності, а саме: 42 навчальних кабінети, у тому числі,
початкових класів - 12, іноземних мов -15, української мови та літератури 3, російської мови та літератури - 1, історії - 2, математики - 2, біології, хімії,
фізики, інформатики, трудового навчання та ін.
Функціонують окремі кабінети для директора гімназії, адміністрації та
педагогічного персоналу.
Всі кабінети обладнані усіма необхідними
меблями, сучасною комп’ютерною, копіювальною та мультимедійною
технікою, а саме:
телевізори - 23 шт, інтерактивні комплекти - 5шт,
комп’ютери – 17 шт, ноутбуки - 32 шт, МФУ – 36 шт, принтери – 8 шт,
моноблоки - 24 шт, які ефективно використовуються в освітньому процесі.
Всі матеріальні цінності оприбутковано в матеріальному відділі
бухгалтерії ТВО та використовуються за призначенням і за потребою.
№ Вид робіт, товарів
п/п
НАДХОДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Реконструкція
комплексу
спортивних
майданчиків
Реконструкція (частково) огорожі гімназії з
заміною вхідних воріт та хвірток
Заміна
шиферного
покриття
будівель
підсобних приміщень та часткова заміна
дерев’яних лаг на покрівлі будівлі початкової
школи з установкою водовідведення
Заміна запірної арматури подачі тепла на
приміщення початкової школи
Озеленення території :
- сосна Палласа,
- ялина колюча,
- туя західна золотиста,
- липа формована широколиста
Монтаж та підключення системи відеонагляду
комплексу спортивних майданчиків

Кількість, Вартість,
шт
грн
послуга

8547309,69

120м.п.

176111,04

послуга

68373,53

2шт

2586,34
705105,00

20шт
41шт
92шт
14шт
8камер

40000,00

4771,63

8.

Встановлення та обслуговування системи послуга
охорони «Тривожна кнопка»
Поточний ремонт по заміні аварійного 160м.кв.
шиферного покриття на будівлі гімназії
частково.

9.

Поточний
ремонт
з
спортивного майданчика:

58928,00

7.

обслуговування

- засипка гранулята,
- планування наповнювання трави вручну,
- підсилення грат, колон, стояків,

110000,00

4,938м.куб
13,34м.кв.
0,04308т
2шт

- заміна вентилів д.50мм
10.

Встановлення
пожежної сигналізації та послуга
системи оповіщення в приміщеннях гімназії

258000,00

11.

Поточний ремонт по заміні існуючих віконних послуга
грат на розсувні.

125600,00

12.

Заміна дверей в приміщеннях електрощитових послуга
на металеві.

15000,00

13.

Придбання вогнегасників

8580,00

12шт

ВСЬОГО:
10120365,23
НАДХОДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ДЕПУТАТСЬКИХ ФОНДІВ
1.

Монтаж та підключення системи відео
нагляду

8камер

(депутат
Запорізької
міської
ради
Ніколаєнко О.О. та депутат Запорізької
міської ради Галкіна О.Г.)

40000,00

на території гімнназії

2.

Придбання стільців учнівських в кількості
36шт для каб 21.(депутат Запорізької
міської ради Наумов Г.Б. та депутат
Запорізької міської ради Ніколаєнко О.О.)

36шт

3.

Поточний ремонт приміщення кухні (депутат послуга
Запорізької міської ради Ревчук О.А.)

100000,00

4.

Придбання холодильної вітрини в приміщення 1шт
їдальні (депутат Запорізької міської ради

29900,00

18360,00

Галкіна О.Г.)
5.

Придбання електрокип’ятильника на 25л в 1шт
приміщення їдальні (депутат Запорізької
міської ради Галкіна О.Г.)

9099,96

6.

Придбання МФУ в каб.24, каб.30 (депутат 2шт
Запорізької міської ради Галкіна О.Г.)

10500,00

7.

Придбання та встановлення інтерактивного 1компл.
комплексу (інтерактивна дошка, проектор,
ноутбук) в каб.24 (депутат Запорізької міської
ради Галкіна О.Г.)

49500,00

8.

Придбання та встановлення інтерактивного 1компл.
комплексу (інтерактивна дошка, проектор) в
каб.22

34000,00

(депутат Запорізької міської ради Балашов
С.М.)
9.

Придбання та встановлення проектору в 1шт
приміщення актової зали (депутат Запорізької
міської ради Ніколаєнко О.О.)

25000,00

10.

Придбання
та
встановлення
метало 1шт
пластикового вікна на сходових маршах 2-го
поверху

10000,00

(депутат Запорізької міської ради Балашов
С.М.)
Придбання інтерактивної дошки в приміщення 1шт
каб.42 (депутат Запорізької обласної ради
Чередніченко С.В.)
12. Придбання та встановлення плити 6-ти 1шт
конфорочної
з
духовою
шафою
для
приміщення гарячого цеху їдальні.
(депутат Запорізької міської ради Прасол М.В.)
ВСЬОГО:
НАДХОДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК
БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ПОДАРУНКІВ
1. Придбання та встановлення вікна на сходовому 1шт
майданчику 4-го поверху
(директор ТОВ «ЕНЕРГОТЕХЗБУД» Кононенко
О.С.)
2. Придбання стільців в кабінет іноземної мови 20шт
(президент благодійної організації «Благодійний
11.

20000,00

20000,00

366359,96

10000,00

6973,00

фонд «Україна в серці» Панченко О.П.)
ВСЬОГО:
НАДХОДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК БФ «МРІЯ»

16973,00

Ремонтні роботи
1.

2.
3.

Поточний ремонт приміщення вестибюлю 1-го
поверху:
18м.кв.
- штукатурка та шпаклівка стін місцями,
18м.кв.
- облицювання стін гіпсокартоном на клейовій 46м.кв.
основі,
- фарбування стін водно дисперсійними фарбами.
- наклеювання декоративних літер на стіну.
Благоустрій прилеглої території (укладання 166,2м.кв
тротуарної плитки)
137,5м.кв.
Заміна електропроводки та електроприладів 150м.п.
(розетки,
вимикачі,
лед-світильники)
в 18шт
коридорі приміщення підвалу.

4500,00

89475,35
57454,46
4504,54
2031,48

4.

Встановлення вікон в приміщеннях початкової 3шт
школи та приміщенні вестибюлю на 1-му 1шт
поверсі.

25200,00
9224,00

5.

Встановлення віконних відкосів на сходових
клітинах та приміщенні вестибюлю на 1-му 5шт
поверсі.

5056,08

6.

Встановлення метало пластикових дверей в 1шт
приміщенні початкової школи.

11000,00

7.

Поточний ремонт по заміні аварійного 33,8м.кв.
шиферного покриття на приміщенні актової
зали.

14328,86

8.

Монтаж підвісної стелі типу «амстронг» в 420м.кв.
приміщенні каб.26, каб.43, мед.каб., каб. 36шт
директора, коридору 2-го поверху з заміною
електропроводки та лед-світильників.

44205,84
8681,28

9.

Поточний ремонт приміщення кабінету №23:

8814,12
11725,81

- штукатурка місцями та шпаклівка стін,
- заміна електропроводки та електроприладів,
- наклеювання шпалер,
- монтаж стінових панелей з плит типу

45м.кв.
9шт
45м.кв.
27м.кв.
24м.п.

«ламінат» на каркасній основі,
- монтаж плінтусів.
10.

Поточний ремонт приміщення каб. №6:
- шпаклівка стін,
- заміна електропроводки та електроприладів,
- наклеювання шпалер,

8321,22
32м.кв.
8шт
32м.кв.
18м.п.

- монтаж плінтусів.
11.

Поточний ремонт приміщення каб.№33:

1500,00

21м.кв.
- фарбування лаком панелей з плит типу «євро
дошка»,
8м.п.
- фарбування ніжок столів учнівських,
- заміна плінтусів.
12.

Поточний ремонт в приміщеннях коридорів 14-го поверхів:

10459,43

- шпаклівка стін місцями,
- фарбування стін та панелей
- монтаж коробів для закриття електро- та
інтернет- кабелів.
13.

Фарбування стін, підлоги, стелі в кабінетах
приміщення початкової школи

14. Встановлення відливів на вікнах 1-го поверху
будівлі гімназії та будівлі початкової школи.
15. Монтаж стінових панелей з плит типу «ламінат»
на каркасній основі в каб.19, каб.11
16. Ремонтні роботи в приміщенні архіву:
-заміна електропроводки,
-шпаклівка та фарбування стін та стелі
-бетонування підлоги та укладання кахелю
17. Придбання та підключення лед-ліхтарів для
освітлення комплексу спортивних майданчиків
18. Заміна труб та радіаторів опалення в каб.48
каб.35, каб.34
19. Монтування системи поливу
ВСЬОГО:

3900,00
14шт

2900,00

9м.кв.
8м.кв.

6032,64
5781,53
2240,64

3шт

7154,69
10337,84
6884,40
6257,10
367971,31

Придбання техніки та меблів
1. Придбання та встановлення перил на вхідних
сходах
2. Придбання стелажів для посуду в приміщення
їдальні
3. Придбання мийок з нержавіючої сталі для
приміщення їдальні
4. Придбання посуду для використання в
приміщенні їдальні
5. Придбання
та
встановлення
вуличних
смітників на території комплексу спортивних
майданчиків
6. Придбання акустичної системи
7. Придбання ноутбуків в каб.№ 25, 2,18
8. Придбання системного блоку в каб.№9
9. Придбання фотоапарату
10. Придбання та встановлення меблів в ігрові
кімнати приміщення початкової школи, каб.31,
23, 46.
11. Придбання диванів офісних для встановлення
їх в вестибюлі 1-го поверху
12. Придбання та ремонт жалюзі в каб.№19,50,
приймальню, каб. директора, каб.10, каб.31,
приміщення їдальні
13. Придбання МФУ в каб.8
14. Придбання диванів в вестибюль 1-го поверху
15. Придбання дошки шкільної в каб.22
ВСЬОГО:
Щомісячні поточні платежі
1. Придбання миючих засобів, господарчих
товарів,
канцелярського
приладдя
та
електротоварів
2. Обслуговування комп’ютерної та оргтехніки
(заправка та ремонт картриджів, придбання
тонерів, заміна комплектуючих)
3. Придбання медикаментів
4. Послуги зв’язку Укртелеком
5.
6.
7.
8.
9.

Послуги інтернет зв’язку Укртелеком
Послуги інтернет зв’язку Інтелком
Послуги з вивезення та захоронення ТВП
Підписка періодичних видань
Профілактичні роботи по заміні картриджів у
системах очистки води

1компл.

12999,00

3шт

9839,00

2шт

7496,00

комплект

14154,20

5шт

2640,00

1шт
3шт
1шт.
1шт
компл.

7400,00
31172,00
2100,00
14046,00
15000,00
20500,00

2шт

14500,00

5шт
5шт
5шт
1шт
2шт
1шт

16000,00
11630,02
14379,94
3100,00
15000,00
1950,00
213906,16
3898,92
3355,20
2042,58
2500,00

1684,15
210,00
85,00
170,00
360,00
671,87
607,75
1255,87

ВСЬОГО НА ОДИН МІСЯЦЬ:

16841,34

Оздоровлення учнів. Літній відпочинок.
За рахунок коштів місцевого бюджету у 2018 році послугами
оздоровлення і відпочинку на Азовському узбережжі було охоплено 14 учня
пільгових категорій. Із них:
в Бердянську – 5 учнів – по 3 тижня;
в Приморську – 3 учня – по 3 тижня;
в Кирилівці – 6 учнів – по 2 тижня.
Це діти з багатодітних сімей, діти – інваліди, діти ВПО, діти учасників
АТО.
Для проведення виховних годин та інших шкільних заходів обладнана
актова зала на 210 посадочних місць. Придбані та встановлені: підсилювач,
мікрофони, радіостанція,
звукові колонки, стільці, телевізор та
інтерактивний комплекс.
Заклад щомісяця друкує шкільну газету накладом 1000 екземплярів.
Розроблено власний сайт. Завдяки Гранту на проект «Шкільне радіо» в
гімназії оснащено сучасну радіорубку для проведення радіоефірів.
Визначення стратегічних пріоритетів життєдіяльності нашої гімназії
відбувається в контексті становлення освітньої парадигми, яка направлена на
різнобічний розвиток кожної окремої дитини.

