
Додаток  до протоколу 

загальних зборів (конференції) 

від 31.05.2018  № 3 

Звіт  Борсук Оксани Вікторівни, 

виконуючої обов’язки  директора 

Андріївської загальноосвітньої  санаторної школи-інтернату I-II 

ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради, 

                                 за період з 31.05.2017 по 31.05.2018 

Управління Андріївською загальнооосвітньою санаторною школою-

інтернат  упродовж 2017/2018 навчального року мною здійснювалось 

відповідно до чинного законодавства і було спрямоване на реалізацію законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту 

початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти, концепції Нової української школи, нормативно-інструктивних 

документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Полтавської 

обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, нормативних 

документів Департаменту науки і освіти Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

На сьогодні в санаторній школі сформовано оптимальну мережу  груп та 

класів. Учні мають змогу навчатися та оздоровлюватися  у школі з 1-го по 9-й 

клас та отримувати доступ до якісної освіти. Головне завдання Андріївської 

санаторної школи-інтернату - забезпечення права дітей з хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів дихання на здобуття базової 

загальної середньої освіти одночасно з санаторно-курортним лікуванням. У 

закладі всі освітні, лікувально-профілактичні заходи підпорядковані режиму, 

додержання якого є обов’язковим для всіх учасників освітнього та лікувально-

оздоровчого процесу. Система оздоровчої роботи в санаторній школі включає 

вивчення особистості кожного вихованця, організацію п’ятиразового 

харчування, щадного режиму, проведення дихальної гімнастики, занять ЛФК, 

уроків фізкультури, динамічних перерв, фізкультхвилинок, проведення за 



показами медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування. Територія 

закладу знаходиться в лісовому масиві, у дворі та на прилеглих територіях 

облаштовані лави, альтанки для відпочинку, висаджені дерева й кущі, що 

корисні для кліматотерапії, прокладено теренкури по території та парку для 

лікувальної ходьби. По території школи створені розвиткові осередки для 

занять та дозвілля. В закладі є 2 медичних корпуси, які мають маніпуляційний,  

2 фізіотерапевтичних, масажний кабінети, кабінет лікаря,  гало-, фітокімнати та 

кімнату аромотерапії, кімнату лікувального сну, бальнеологічне відділення, 

кабінет ЛФК та ізолятор на 15 ліжок. Процедурні кабінети забезпечені 

обладнанням, меблями, медичними матеріали та необхідними лікарськими 

засобами. Ведеться цілодобовий медичний контроль. Дотримується питний 

режим, встановлено сучасні питні фонтанчики та системи очищення води. 

Процедури відпускаються згідно призначень лікаря та протоколів лікування, 

враховуючи основний та супутні діагнози. За  основним діагнозами 

захворювань дітей із 152  мають: 

- Рецедивуючий  бронхіт у період ремісії – 43 осіб; 

- Ларинготрахеїт у період ремісії  - 13 осіб; 

- Трахеїт у період ремісії -15 осіб 

- ЧТХ  - 67 осіб; 

- Алергійний ларингіт у період ремісії – 1 особа 

- Бронхіальна астма легкого ступеня у стадії ремісії – 1 особа 

- Вазомоторний риніт  у період ремісії -13 осіб; 

За  супутніми  діагнозами захворювань дітей із  152 мають: 

- ожиріння-1 особа; 

- дефіцит маси тіла - 4 особи; 

- ретардація фізичного розвитку - 1 особа; 

- захворювання надниркової залози - 1 особа, 

- субнанізм - 3 особи; 

- нанізм – 3 особи, 

- викривлення носової перетинки - 1 особа. 



- аденоїдні вегетації - 1 осіб; 

- сколіотична постанова - 20 особи; 

- деформація грудної  клітини – 4 особи; 
 

- плоскостопість -  5  осіб; 

- сколіоз - 18 осіб; 

- варусна деформація н/кінцівок - 1 особа; 

- носові кровотечі -  4 особи; 

- лімфаденопатія - 10 особи; 

 

 Всього  за звітний період оздоровилось  152  учні, які  отримали (було 

відпущено) процедури у кількості: 

- аромотерапія – 1520; 

- гало терапія – 1520; 

- бальнеологічні – 250; 

- кисневі пінки – 1520; 

- фітотерапія – 1520; 

- заняття на дошці Євмінова – 380; 

- тубус-кварц – 560; 

- магнітотерапія – 230; 

- дарсонваль – 860; 

- масаж – 860; 

- ЛФК – 960; 

- інгаляції – 760; 

- лікувальний сон – 760; 

- лікувальне зрошення – 400; 

- парафінові аплікації – 400; 

- дихальна гімнастика-теренкур – 1520. 

Усі вихованці санаторної школи знаходяться під постійним медичним 

наглядом. Діти отримують вітамінотерапію (полівітаміни). У жовтні 2017 року 



всі учні закладу пройшли поглиблений медичний огляд спеціалістами   

Полтавської обласної дитячої  клінічної лікарні. 

    Санаторна школа укомплектована медичними спеціалістами відповідно до 

шатного розпису. У медичній частині школи-інтернату працює 7 медичних 

працівників. Для зарахування дітей до школи-інтернату згідно Положення про 

санаторну школу-інтернат надається висновок лікарсько-консультативної 

комісії Новосанжарської ЦРЛ та консультативний висновок обласного 

дитячого лікаря-пульмонолога, в яких  рекомендовано навчання в санаторній 

школі-інтернаті  для дітей із хронічними неспецифічними захворюваннями  

органів дихання. Щотижня вихованці проходять профілактичний медичний 

огляд. 

        Протягом навчального року медпрацівники провели значну роботу  із  

попередження  поширення повітряно-крапельних інфекцій, своєчасному 

лікуванню даних захворювань, завдяки чому  освітній  процес у школі-інтернаті  

на карантин не переривався. На оздоровлення вихованців спрямовано весь 

освітній  процес. Зокрема,  передбачені режимом 2 динамічні перерви, щоденні 

прогулянки, теренкури, рухливі ігри на свіжому повітрі, лікувальні процедури 

згідно лікарських призначень. Згідно з Положенням  про санаторну школу-

інтернат у 2017 – 2018 н.р. дихальна гімнастика та заняття ЛФК проводилися 

медсестрами ЛФК. За звітний період в середньому  щомісяця на закупівлю 

медикаментів, деззасобів,медичних матеріалів та обладнання  витрачалось 

6300,00 грн. Видача медпрепаратів дітям фіксувалось у відповідних журналах. 

Протягом звітного періоду на належному рівна працювала шкільна Медико-

педагогічна комісія в обов’язки якої входило  проведення моніторингу стану здоров’я 

та особливостей розвитку дитини з урахуванням захворювання, оптимальних умов, форм і методів 

освітньої, виховної діяльності та надання медичної допомоги та реабілітації, надання рекомендацій 

щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців) із санаторної школи в інший 

заклад освіти; розроблення рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу та 

надання медичної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку учня 

(вихованця), а також визначення індивідуальної освітньої траєкторії. 



Під час визначення індивідуальної освітньої траєкторії залучалися батьки або інші 

законні представники дитини. 

 

   Харчування дітей здійснюється відповідно до норм затверджених Кабінетом 

Міністрів України від 22.11.2004р. за №1591 «Про затвердження норм 

харчування в навчальних та оздоровчих закладах». Діти перебувають у школі 

цілодобово, отримують згідно затверджених норм повноцінне 5-разове 

харчування, вітамінний стіл, дієтичне харчування відповідно призначень 

лікаря, зміни норм харчування для дітей у період загострення захворювання 

вносяться лише за призначенням лікаря. Продукти щоденного споживання 

молоко, хліб, масло вершкове (використовується в межах денної норми), а такі 

продукти як сир, риба кілька разів на тиждень.  

 Кожні 10 днів дієтсестра проводить аналіз використання натуральних 

норм та ведеться журнал. З метою якісного забезпечення харчування учнів в 

закладі затверджено склад бракеражної комісії, дієтсестрою ведуться 

бракеражні журнали сирої та готової продукції.. Відповідальність за безпеку і  

якість продуктів харчування та продовольчої сировини покладено на 

бракеражну комісію закладу. Відповідальність за організацію харчування 

покладено на медичного працівника Волошину В.В.  

Дотримується  в закладі поточність технологічних процесів та правил 

технології приготування їжі. Оформлені картотеки технологічних карток 

Технологія приготування страв відбувається згідно затверджених 

технологічних карт, розроблених на підставі затвердженого збірника 

рецептурних страв для харчування школярів. Проходить відбирання та 

зберігання добових проб раціону. Продукти харчування та сировину 

приймають у заклад за наявності супровідних документів (товаро-транспортних 

накладних). Діти в закладі в достатній кількості отримують ягоди, фрукти, 

овочі, сухофрукти, соки. Використовується в харчуванні зелень петрушки, 

кропу, цибулі. В раціон харчування включається морська риба, ікра червона, 

капуста морська. 

Середній харчодень в закладі складав 67,28 грн.  



В закладі  медичним працівником ведуться: 

- журнал здоров’я працівників харчоблоку;  

- перспективне меню;  

- щоденні меню;  

- картотека страв;  

- картка-розклад страви;  

- зошит обліку відходів;  

- книга складського обліку;  

- матеріали про терміни реалізації та умови зберігання продуктів, що 

швидко та особливо псуються;  

- аналіз виконання норм харчування;  

- накладні на отримані продукти;  

- сертифікати якості;  

- щоденне меню-вимогу;  

- технологічні картки приготування страв  

- бракеражні журнали.  

В закладі забезпечено проходження обов’язкових медичних оглядів 

працівників, які пов’язані з організацією харчування. 

Проводиться роз’яснювальна робота з учнями та батьками щодо необхідності 

отримання гарячого харчування. Розглядаються питання стану організації 

харчування на педрадах та нарадах. 

   Організація освітнього процесу в санаторній школі здійснюється відповідно 

до навчального плану. Інваріантна та варіативна складові навчального плану 

відповідають специфіці закладу освіти. Години варіативної складової 

передбачені на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної 

складової, упровадження курсів за вибором, факультативів . 

В санаторній школі  проводилися моніторингові процедури щодо рівня 

навчальних досягнень учнів. Моніторинг якості навчання в розрізі 

навчальних предметів дав можливість встановити рейтинг навчальних 

досягнень учнів за 2017/2018 навчальний рік, порівняти його з минулим 



роком. 

Високий та достатній рівень навчальних досягнень у 2-4-х класах показало 

60%, учнів; у 5-8 класах – 79,1 % учнів, у 9-10 інклюзивних класах - 72,7 % 

учнів 

    Проте є учні, які засвоїли навчальний матеріал на початковому рівні: 

 у школі І ст. – 6 учнів, 

 у школі ІІ ст. – 5 учнів  

 інклюзивні  класи – 3 учні 

    

 У санаторній школі активно проводиться позакласна робота. У закладі 

постійно працюють 5 гуртків. Гуртковою роботою у санаторній школі 

охоплено всіх  учнів. Участь дітей у діяльності гуртків сприяє розвитку творчих 

здібностей, активізує розвиток комунікативних навичок та сприяє соціальній 

адаптації дітей в колективі однолітків. Гуртківці  беруть активну участь в 

обласних конкурсах, підготовці та проведенні загальношкільних свят, 

предметних тижнів, декад. У поточному навчальному році учасники гуртка  

«Умілі руки»  традиційно взяли участь в обласному конкурсі з декоративно-

прикладного мистецтва  «Розмай дитячих мрій» та  нагороджені Дипломами  

лауреатів II та III ступенів . Вихованці гуртків «Вокальний» здобули Диплом 

лауреатів II   ступеню на Х обласному фестивалі – конкурсі «Першоцвіт». 

Приділяється значна увага підвищенню кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. Учителі та вихователі своєчасно проходять курси 

підвищення кваліфікації (протягом цього року - 18 осіб ), беруть участь в 

обласних семінарах, нарадах. 

Атестація педагогічних працівників також сприяє росту їх фахової 

майстерності. У 2017/2018 навчальному році атестовано на відповідність 

займаній посаді 9 працівників (1 особа - на двох посадах), з них: підтверджено 

раніше присвоєну к/к «спеціаліст вищої категорії» 3 педпрацівникам, 

присвоєну к/к «спеціаліст вищої категорії»  1, присвоєно к/к «спеціаліст першої 



категорії» - 2 особі, к/к «спеціаліст другої категорії» - 1 особам,підтверджено 11 

т.р. – 2 особі. Підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»- 1 особа. 

Станом на 31.05.2018 у санаторній школі працює 12 спеціалістів вищої 

категорії, 9 педпрацівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії», 2 осіб - к/к «спеціаліст другої категорії», кваліфікаційну 

категорію «спеціалістів» - 7 особи, з 10-12 т.р. мають 2 педпрацівники. 

Педагогічне звання «учитель-методист» має 1 особа. Своєчасно 

проводиться тарифікація педпрацівників. 

 

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на підвищення 

професійного рівня педагогів. У санаторній школі діють 4 методичних 

об’єднання педагогічних працівників, які вирішують певну проблему, втілюють 

в життя завдання, окреслені відповідними інструктивно-методичними 

документами в галузі освіти, координують роботу педагогічних працівників, 

сприяючи їх педагогічній майстерності. 

На засіданнях методичних об’єднань обговорювались як організаційні 

питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, декад, участь у 

 фахових конкурсах), так і методичні (покращення якості навчання предметів, 

упровадження     інноваційних     технологій,     удосконалення     педагогічної 

майстерності вчителів тощо). 

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів показує, що 

всі форми роботи з педагогічними кадрами носять науково-методичний і 

пізнавальний характер, сприяють підвищенню професійної компетентності 

педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи. 

У методичному кабінеті  зібраний великий обсяг науково-методичного 

матеріалу, періодичних видань, складена картотека передового педагогічного 

досвіду. Педагогам надається методична допомога: поради, рекомендації 

(індивідуальні, групові) консультації. 



На високому методичному рівні проводяться декади природничо-

математичних дисциплін, суспільно-гуманітарних дисциплін, декади виховної 

роботи, початкових класів, предметні тижні, шевченківський тиждень. 

Освітній процес, ведення ділової документації санаторної школи 

здійснюється державною мовою. 

У кожному класі оформлені куточки державної символіки. 

Значна увага приділяється питанню соціального захисту вихованців з 

сімей які опинились у складних життєвих обставинах, здійснюється контроль 

за дотриманням майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Виховна робота в санаторній школі здійснюється відповідно до діючих 

нормативно-правових актів, що регулюють дане питання. З урахуванням 

основних орієнтирів виховання учнів 1-9 класів у загальноосвітніх навчальних 

закладах України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 31.10.2011 № 1243, Концепції національно-патріотичного 

виховання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 № 641.Заклад входить до мережі громадсько-активних шкіл 

Полтавщини та тісно співпрацює з місцевим самоврядуванням та громад кістю 

Постійно проходять спільні проекти та заходи.. На високому рівні 

налагодження волонтерська робота та соціальне партнерство.Закладом укладені 

та діють  угоди про співпрацю з навчальними закладами Новосанжарського 

району та Новосанжарською ЦРЛ  Проводяться сумісні заходи: Дні відкритих 

дверей, участь у конференціях та семінарах. У навчальному закладі 

проводяться зустрічі з працівниками поліції та ДСНС медичними 

працівниками,працівниками служби зайнятості.  

Актуальними напрямками виховної роботи є формування здорового 

способу життя, розвиток учнівського самоврядування, національно-патріотичне 

виховання. Протягом року вихователями та вчителями санаторної школи 

проведено ряд тематичних виховних заходів, загальношкільних свят та 

концертів. Усі виховні заходи проведені на високому методичному рівні. 



Заходи, які носять масовий характер, допомагають вихованцям розкриватися 

творчо, повірити у свої сили. 

У закладі освіти функціонує психологічна служба, до складу якої входять 

1 практичний психолог та 1 соціальний педагог. Робота психологічної служби 

спрямована на підвищення рівня психологічної компетентності педагогів та 

батьків, на формування здорового способу життя в учнів, профілактику 

шкідливих звичок, корекцію міжособистісних відносин в колективі, надання 

практичних рекомендацій педагогам з питань актуалізації освітнього процесу. 

Здійснюється психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу, 

особливо учнів 1-го, 5-го класів та 9 класів. 

Проводяться заходи по зміцненню й поповненню матеріально-технічної 

бази  санаторної школи. Були виділені кошти, що передаються з загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 121700,00 

грн.: на придбання питного фонтанчику з  системою очищення води у сумі 

23000,00 грн. до навчального корпусу  та систему очищення води  до 

харчоблоку  сумі  98700,00 грн.  

Виплачена грошова винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення 

при наданні основної щорічної відпустки. 

Протягом року також залучені позабюджетні кошти  

суму  248113,77 грн.:  

одноразова спонсорська допомога від компанії ,,Біосфера’’  у вигляді 

вологих дитячих серветок на суму 540,00 грн.  

одноразова спонсорська допомога від ТОВ ,,Цукорагропром’’  у вигляді 

вологих дитячих серветок на суму  835,00 грн.  

одноразова спонсорська допомога від ФО Яловега  у вигляді продуктів 

харчування  на суму  2208,06 грн.  

одноразова спонсорська допомога від ФО Ткаченко  у вигляді посадкового 

матеріалу  на суму  900,00 грн.  

одноразова спонсорська допомога від компанії ,,АККО Інтернешнл’’  у 

вигляді канцприладдя  на суму 5864,00 грн.  



одноразова спонсорська допомога від БФ ,,Духовне відродження 

Полтавщини’’  у вигляді  зошитів на суму 3100,00 грн.  

благодійна допомога від БФ Астра (ФОП Колінський) у вигляді гри 

Аерохокей  на суму  12360,00 грн.; 

благодійна допомога від Полтавської газо - нафтової компанії у вигляді 

новорічних подарунків на суму 7431,19 та оплачених талонів на бензин 

,дизпаливо на суму 193970,00 грн. , у вигляді медичного обладнання   на суму 

16080,00 грн., у виляді  послуг по виготовленню  рекламного ролика  для ТБ на 

суму 4825,44 грн. 

Від фізичних осіб та благодійного фонду Духовне відродження 

Полтавщини  грошових коштів надійшло у  сумі 10014.00 грн. 

За рахунок коштів спецфонду було придбано обладнання до харчоблоку 

закладу, а саме столи промислові з нержавіючої сталі  на суму 18438,00 грн., та 

контейнер для сміття  на суму 9687,00 грн.,закуплено електроводонагрівач у 

харчоблок на суму 8280.00 грн.,для медичного блоку придбані термоси для 

фіто чаїв на суму 1839,00 грн. та медичний одяг на суму 3674,00 грн. 

Проведено поточний ремонт  та заміну пожежного гідранта на суму 534,00 грн. 

Заклад  своєчасно розраховується з установами, організаціями, 

постачальниками. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. 

Своєчасно надається встановлена статистична і бухгалтерська звітність, а також 

інші інформації про роботу і стан санаторна школа 

Вся робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться згідно із 

законами України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про дорожній рух», 

«Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Положенням про службу 

охорони пращ, Положенням про організацію роботи з охорони праці, 

запобігання всіх видів травматизму. 

Забезпечується своєчасна розробка і виконання заходів по створенню 

безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 

документів з охорони праці. 



Деяким категоріям працівників встановлюються доплати за шкідливі 

умови пращ. Всі виплати здійснюються своєчасно, заборгованість по заробітній 

платі відсутня. 

Організовано медичні огляди працівників. Своєчасно проводяться всі 

інструктажі з працівниками та учнями (вихованцями). Постійно здійснювався 

контроль за станом технічних засобів, інструменту та безпечною їх 

експлуатацією відповідно до нормативних документів. 

Проводиться систематична робота по запобіганню дитячого травматизму 

та збереженню життя і здоров’я дітей. 

Адміністрація закладу тісно співпрацює з профспілковим комітетом. Спільно 

вирішуються питання підбору і розстановки кадрів, здійснюється попередній 

розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік. Відповідно 

ДО законів України «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про звернення громадян», постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та запобігання  

корупції у  санаторній школі     розроблено  план  заходів  щодо  запобігання 

корупції, діє постійний зв'язок з батьками і іншими громадянами очний або 

заочний.  Зауваження  та пропозиції враховуються,  відшукуються  шляхи їх 

виконання. 

 

В.о.директора школи:                                              О.В.Борсук 

 


