
ВАС ВІТАЄ
Cередня загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №243 

Подільського району  м. Києва

з початком нового навчального 

року!



ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ 
ЗБОРИ

13.09.2017



1.Звіт директора «Про діяльність колективу середньої
загальноосвітньої школи №243 за 2016 – 2017 н. р. та завдання на 2017-
2018 н.р.»

Матвєєва Л.О., директор школи

2. Вибори ради школи на 2017-2018 н.р.

Губіна І.С., заступник директора з ВР 

3.Обговорення плану роботи батьківського комітету школи на 2017-
2018 н.р. 

Губіна І.С., заступник директора з ВР

4. Різне:

4.1. Про структуру навчального року, організацію та проведення

факультативів, гурткової роботи у 2017-2018 н.р.

Лутанюк О.Д., заступник директора з НВР

4.2. Про організацію харчування учнів у школі у 2017-2018 н.р.

Губіна І.С., заступник директора з ВР



«АНАЛІЗ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ №243 ЗА 2016 – 2017 Н.Р. 

ТА ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 Н.Р.»



Реформа української середньої освіти –

це проектування майбутнього нашої країни, 

адже саме школа формує мислення абсолютної

більшості наших дітей, які візьмуть на себе 

керівництво державою та відповідальність за її

економіку. 

Л.Гриневич, міністр освіти і 

науки України



Співпраця з батьками



І Батьківський форум учасників 
проекту “Інтелект України”



12 квітня 2017 року - засідання
І Всеукраїнського батьківського форуму 

«Педагогіка партнерства» учасників
проекту «Інтелект України»



Громадський проект №252 

на придбання сучасного звукового 
обладнання для актвої зали школи. 

Голосування триватиме лише місяць – з
30.09.2017 по 30.10.2017 р.



Матеріально-технічне забезпечення
навчального закладу – 2016-2017 н.р.



Використання бюджетних коштів, що 
виділялись навчальному закладу для 

покращення матеріально-технічної бази 
у І семестрі 2016-2017 н. р.



Стінки для кабінетів – 4 штуки

3-А клас, ауд.213

2-Б клас, ауд.214

Кабінет музики



Столи письмові-20 штук

Каб.208
Каб.221
Каб.209
Каб. 219
Каб.214

Каб.110
Каб.102
Учительська-6
Тренерська-1
Кабінет психолога-5



Стільці – 50 штук



Миючі засоби, спортінвентар



За програмою співробітництва між 
Міністерства освіти і науки України 
та Китайської Народної Республіки 



Підготовка
до нового 

2017-2018 н.р.



Використання бюджетних коштів, що 
виділялись закладу для покращення 

матеріально-технічної бази 
у ІІ семестрі 2016-2017 н. р.

Вид продукції та послуг Сума, грн.

1. Комп'ютерні столи (30 шт.) 14 580,00

2.  Підручники Окремий рахунок

3. Заміна фільтрів питної води харчоблоку 

та фонтанчиків

Окремий рахунок

4. Офісні дивани (20 шт.), шафи (5шт.),

шафи архівні (2 шт.)

80386,00

5. Обладнання для харчоблоку (холодильна

вітрина, морозильна камера, посудомиюча машина,

м'ясорубка, жарова шафа, протирочна машина, машина для

нарізки овочів )

127 716,73

6. Господарчі товари (мітли, віники, лопати, граблі,

крейда, відра, фарба)

33011,66

7. Мікроскопи (2 шт.) Окремий рахунок

УСЬОГО 255 694,39





Реконструкція шкільного стадіону



Використання коштів компенсаційної 
орендної плати ПНЗ «Німецько-українська 

міжкультурна школа в місті Києві» 
за 2015-2016 н.р. та 2016-2017 н.р. 

(697 852,00 грн.):

№ Вид продукції та послуг Сума, грн.

1. Капітальний ремонт покрівлі

над актовою залою та

коридором 2 поверху

582 272,00

2. Встановлення підвісної стелі у

рекреації початкової школи

(1 поверх)

88 483,52

3

3

Заміна дверей у санітарно-

технічних приміщеннях у

рекреації початкової школи

(1 поверх)

26 000,00

УСЬОГО 696 755,52
ЗАЛИШОК 1 096,48





Використання коштів, виділених 

батьківською громадою школи 
(ГО «Надія») для підготовки до нового 

2017-2018 н.р.



Вид продукції та послуг Сума,грн.

1. Обслуговування банку (послуги, комісія) 2165,00

2. Встановлення дверей у санітарно-гігієнічні приміщення 30 000,00

3. Акрилові листи для оформлення картин 5447,19

3. Встановлення дверей між рекреаціями поч..школи 1 та 2 п 12 079,00 

4. Господарчі товари та миючі засоби, фарба, будівельні мат 31410,53

5. Зміщувачі для санітарно-технічних приміщень 844,50

6. Сантехнічні товари та обладнання 13 760,88

7. Жалюзі у столярну майстерню 2 432,02

8. Заправка та відновлення картриджів 1 980,00

9. Напівсфери бетонні для обмеження руху на території школи 2 300,00

10. Тривожна сигналізація 4597,20

11. Сіль технічна 1 260,00

12. Дезинфікуючі засоби (хлормісепт) 1 065,60

13. Канцтовари, бланки, журнали 4 713,79

14. Благоустрій території, ремонт паливо-мастильні матеріали 2 389,00

15. Засіб для миття посуду 400,00

16. Гірлянда з повітряних кульок 880,00

17. Марки для конвертів (Укрпошта) 227,00

Усього 117 951,71 
Залишок 26 585,99



КРАЩІ КЛАСИ ШКОЛИ-2017
(за результатами підготовки до 2017-2018 н.р.)

1-А клас 2-В клас



КРАЩІ КЛАСИ ШКОЛИ-2017

(за результатами підготовки до 2017-
2018 н.р.)

2-Б клас

2-А клас



КРАЩІ КЛАСИ ШКОЛИ-2017

(за результатами підготовки до 2017-
2018 н.р.)

9-А клас

7-А клас



Діти чекають на зміни
Л.Гриневич, 

міністр освіти і науки України



Динаміка учнівського контингенту 
школи

2013-2017 рр. 

Класів; 2013-
2014; 16

Класів; 2014-
2015; 19

Класів; 2015-
2016; 19

Класів; 2016-
2017; 22

Класів; 2017-
2018; 25

Учнів; 2013-
2014; 430

Учнів; 2014-
2015; 429

Учнів; 2015-
2016; 519

Учнів; 2016-
2017; 575

684

Класів Учнів



Основні  напрями роботи та завдання 
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  ШКОЛИ 

№243 на 2017 – 2018 н.р.

1

• Створення організаційно-педагогічних умов щодо впровадження нових програм початкової 
освіти, експериментально-дослідної роботи у перших класах «Моделювання навчально-
виховного процесу паралельного вивчення двох іноземних мов з першого класу у ЗНЗ», науково-
педагогічного проекту «Інтелект України»

2

• Продовження роботи із забезпечення реалізації методичної та виховної проблем школи 
«Гуманізація та якість навчально-виховного процесу в школі» та «Національно-патріотичне 
виховання як один із пріоритетів формування особистості сучасного учня»; вивчати та 
впроваджувати інноваційні технології навчання у практику роботи педагогів школи

3

• Удосконалення моделі навчання і виховання учнів школи у середній та старшій школі за рахунок 
впровадження поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, факультативів та курсів за 
вибором

4

• Надавати можливість школярам реалізувати власні творчі здібності в науково-дослідницькій 
діяльності (через участь у науковому товаристві «Ерудит» МАН України), розробці наукових, 
творчих, ігрових проектів, стимулювати художню творчість учнів, широко пропагувати їх творчі 
досягнення.



5

• Знаходити нові форми для розвитку системи державно - громадського управління  школою; 
передати  певні управлінські повноваження громадським структурам: Раді школи, 
батьківським комітетам, учнівському самоврядуванню

6

• Систематично працювати над підвищенням навчальних досягнень учнів, підготовкою їх до 
участі в предметних олімпіадах; створити максимально сприятливі умови для 
інтелектуального, морального, фізичного й творчого розвитку школярів. 

7
• Активно пропагувати досвід роботи вчителів школи через періодичні видання та інші ЗМІ.

8
• Налагодження сприятливого соціально – психологічного мікроклімату в учнівському та 

трудовому колективах

9
• Посилити роботу  вчителів для підготовки випускників школи до зовнішнього незалежного 

оцінювання

• Налагодити роботу з удосконалення матеріально-технічної бази
навчального закладу



Напрями роботи з удосконалення 
матеріально-технічної бази школи 

на 2017-2018 н.р.

Капіталь
ні 

ремонти

Вхідної 
групи

Освітлен
ня

Заміна 
вікон Приміщень 

загального 
користуван
ня (коридори 

початкової 
школи)

?



П Р И Й Н Я Т Т Я  Р І Ш Е Н Н Я

Обговорення проблем.
Прийняття рішення



Конкурс на краще естетичне та 
сучасне оформлення кабінетів, 
коридорів та території поруч з

приміщенням - 2017-2018



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Прийняти звіт директора школи Матвєєвої Л.О. «Про
діяльність колективу середньої загальноосвітньої школи
№243 у 2016 – 2017 н. р. та завдання на 2017-2018 н.р.» до
відома.
2. Роботу педагогічного колективу у 2016-2017 н.р. вважати
задовільною.
3. Затвердити напрями роботи з удосконалення
матеріально-технічної бази школи на 2017-2018 н.р.
4. Затвердити склад ради навчального закладу на 2017-2018
н.р.
5. Затвердити план роботи ради навчального закладу на
2017-2018 н.р.
6. Поінформувати батьківську громадськість про розглянуті
питання та прийняті рішення на класних батьківських
зборах.



З початком нового навчального 

року!


