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Управління Андріївською загальноосвітньою санаторною 

школою-інтернатом  упродовж 2018/2019 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, процедурну та ізолятор на 15 ліжок, гало-, 

фітокімнати та кімнату аромотерапії, кімнату лікувального сну, бальнеологічне 

відділення, кабінет ЛФК. 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. Всього  за звітний період оздоровилось  172  

учні, які  отримали (було відпущено) процедури у кількості: 

- аромотерапія – 1720; 

- галотерапія – 1720; 

- бальнеологічні – 250; 

- кисневі пінки – 1720; 

- фітотерапія – 1720; 

- заняття на дошці Євмінова – 320; 

- тубус-кварц – 860; 

- магнітотерапія – 430; 

- дарсонваль – 860; 

- масаж – 860; 

- ЛФК – 860; 

- інгаляції – 860; 

- лікувальний сон – 430; 

- лікувальне зрошення – 430; 

- парафінові аплікації – 430; 

- дихальна гімнастика-теренкур – 1720. 



Усі вихованці санаторної школи знаходяться під постійним медичним 

наглядом. Діти отримують вітамінотерапію (полівітаміни). У жовтні 2018 року 

всі учні закладу пройшли поглиблений медичний огляд спеціалістами 

Новосанжарської центральної районної лікарні та Полтавської обласної дитячої 

лікарні. 

    Санаторна школа укомплектована медичними спеціалістами відповідно до 

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

працівників, двоє з них – сумісники. 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 

школи-інтернату проходили 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. За звітний період в 

середньому  щомісяця на закупівлю медикаментів, деззасобів, медичних 

матеріалів та обладнання  витрачалось 7707 грн. Видача медпрепаратів дітям 

фіксувалось у відповідних журналах. 

   Проте в роботі медпрацівників є ряд недоліків. Насамперед, це, в окремих 

випадках, недостатня увага до дітей при зверненнях (учнів після прийняття ліків 

відправляли на уроки або самопідготовку), в інших - госпіталізація в ізолятор без 

повідомлення вчителю чи вихователю.                                                                                     

    Згідно Положення про санаторну школу-інтернат у 2018 – 2019 н.р. дихальна 

гімнастика та заняття ЛФК проводилися медсестрами ЛФК. Не завжди 



медсестрам вдається впоратись із дисципліною в підгрупі. Ці проблеми 

потребують обов’язкового вирішення у подальшому. Обов’язковою умовою для 

роботи в школі-інтернаті є проходження всіма працівниками медичного огляду. 

У 2018 – 2019 н.р. до працівників школи-інтернату у двох випадках були  

зауваження щодо несвоєчасного проходження медогляду. 

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 робить відповідні записи в журналі. З метою якісного забезпечення 

харчування учнів у закладі затверджено склад бракеражної комісії (наказ №3 від 

02.01.2019р.). Ведуться бракеражні журнали сирої та готової продукції  

дієтсестрою. 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 відповідає затвердженим технологічним 

карткам, розробленим 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 91,76 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 обідній залі є інформаційний стенд, на якому розміщені нормативні 

документи, щоденне меню та графіки прийому їжі.  

Проведена державна реєстрація потужності Андріївської санаторної 

школи та присвоєно особистий реєстраційний номер r-UA-16-16-97 вид 

діяльності – заклад громадського харчування (їдальня). Матеріально-технічна 

база шкільної їдальні відповідає санітарно-гігієнічним вимогам: є обідня зала та 

харчоблок, кімната для гігієни та обслуговуючого персоналу, роздягальня. В 

умивальниках підведена гаряча та холодна вода,  встановлені електрорушники. 

У той же час деяке обладнання харчоблоку та складу потребує заміни та 

модернізації. Для забезпечення виконання товарного сусідства продуктів 

харчування в складське приміщення закладу необхідно додатково придбати 



холодильну шафу для молочної продукції. Морозильна камера для зберігання 

риби та хліборізка пошкоджені, мають корозію та потребують заміни. 

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 

2018/2019 навчальний рік, порівняти його з минулим роком. 

 

Достатній та середній рівень навчальних досягнень у 2-4-х класах показало 

84,2%, учнів; у 5-9 класах – 81,8 % учнів. 

 

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

 у школі І ст. – 3 учні 

 у школі ІІ ст. – 6 учнів  

    

Як результат плідної роботи вчителів-предметників української мови та 

літератури, географії, хімії, фізики, алгебри, геометрії щодо подолання 

неуспішності є відсоткове зменшення учнів, які навчаються на початковому 

рівні в порівнянні з минулим роком, підвищення достатнього та високого рівнів 

навчальних досягнень учнів з окремих предметів. До цієї роботи було залучено  



практичного психолога Сім’яна Д.Г. Найкращий рівень навчальних досягнень 

показали учні 7 та 8 класів (класні керівники Сіряченко О.Ю., Крутько О.М.)  

Спостерігається тенденція щодо зниження рівня навчальних досягнень 

учнів з української мови у 9-х класах  на 3%, учитель Сотенко Л.О. Викликає 

занепокоєння адміністрації збільшення кількості учнів з початковим рівнем 

навчальних досягнень з математики, алгебри та геометрії в 5, 9-х класах на 2% у 

вчителя Крутько Н.Г. За  підсумками  навчального року до наступного класу 

переведено всіх учнів. 

 У санаторній школі активно проводиться позакласна робота. У закладі 

постійно працюють 7 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 у колективі однолітків. Гуртківці  беруть активну участь в 

обласних конкурсах, підготовці та проведенні загальношкільних свят, 

предметних тижнів, декад. У поточному навчальному році учасники гуртка 

«Скринька майстерності» , «Флористика», «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 «Театральний» та «Вокальний» здобули Дипломи лауреатів II 

та III ступенів на ХІ обласному фестивалі-конкурсі «Першоцвіт». 

Вихованці «Вокального» гуртка  та хореографії беруть участь у шкільних 

заходах: «Свято першого дзвоника» (вересень 2018 р.), «Свято останнього 

дзвоника» (травень 2019 р.),  «День працівників освіти» ,«День захисника 

України» ( жовтень 2018 р.), «День Святого Миколая» (грудень 2018 р.), свято 

«Новорічній карнавал» (грудень 2018 р.), «День соборності України» 

(січень 2019 р.)  та інших загальношкільних заходах. Крім того, гуртківці 

демонстрували свої досягнення на шкільних виставках з нагоди визначних дат і 

свят. У санаторній школі пройшла виставка дитячих поробок до Дня ГАШ 

(березень 2018 р.), виставка учнівської творчості «Зимовий вернісаж» 



(грудень 2018 р.). Найактивніші гуртківці нагороджені грамотами та 

дипломами. 

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, вебінарах. 

Атестація педагогічних працівників також сприяє росту їх фахової 

майстерності. У 2018/2019 навчальному році атестовано на відповідність 

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

раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 

педпрацівникам, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії» 1 особі, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 

4 особам, підтверджено 11 тарифний розряд  1 особі, присвоєно 12 тарифний 

розряд  1 особі.  

Станом на 31.05.2019 у санаторній школі працює 12 спеціалістів вищої 

категорії, 8 педпрацівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії», 6 осіб - «спеціаліст другої категорії», кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст» мають 2 особи, 10-12 тарифний розряд - 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. 

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 включений до мережі громадсько активних шкіл 

Полтавщини та тісно співпрацює з місцевим самоврядуванням та громадськістю 

Постійно проходять спільні проекти та заходи. За звітний період були проведені 

акція ,,За чисте довкілля", благодійний проект ,,Подаруй новорічну казку дитині 

солдата’’, ,,Великодній кошик захиснику’’. 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.  

З метою професійного самовизначення школярів створено куточок «Моя 

майбутня  професія», проведено місячник з профорієнтації та зустрічі з 

фахівцями, класні години на теми  «Здоров’я і вибір професії», години з 

психологом «Моя майбутня професія», зустрічі з викладачами та студентами 

ПТУ області та вищих навчальних закладів. Волонтери проводили майстер 

класи ,,Правильний вибір - твоє майбутнє’’ 

Важливу роль у профорієнтаційній роботі відігравала шкільна бібліотека. 

Бібліотекарем школи Зельською Л.Г. оформлено постійну виставку «Моя 

майбутня професія». Були проведені бібліотечні уроки «Як працювати з  

довідковою літературою»,  «Як  працювати з періодичною пресою». 

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 та 9-го 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 297295,00 

грн., на придбання комплексу системи очищення води у сумі 100000,00 грн., 

системи відеонагляду та охоронно-тривожної сигналізації у сумі 197295,00 грн.  

Відповідно ДО концепції Нової української школи, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження 

Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального 

призначення  для   навчальних  кабінетів   початкової  школи»   на  

придбання учнівських меблів використано 23703,00 грн., отримано 

комп’ютерного обладнання  на суму 43278,00 грн. 

Виплачена грошова винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення 

при наданні основної щорічної відпустки. 

Протягом року також залучені позабюджетні кошти:  

 одноразова спонсорська допомога від ФО Гура І.В. у вигляді плоско 

панельного телевізора на суму 6999,00 грн. та флеш накопичувач на суму 260,00 

грн.; 

благодійна допомога від БФ Астра (ФОП Кузьменкова Г.В.) у вигляді 

столового посуду на суму 8576,00 грн.; 

благодійна допомога від Полтавської газо - нафтової компанії у вигляді 

новорічних подарунків на суму 10974,96 та оплачених талонів на бензин, 

дизпаливо на суму 109700,00 грн.  

За рахунок коштів спецфонду було придбано жалюзі у класні кімнати на 

суму 18796,00 грн., для оформлення Зеленого класу НУШ  придбано павільйон 

садовий на суму 11994,40 грн., закуплено електроводонагрівач у харчоблок на 

суму 8280.00 грн., для медичного блоку придбані термоси для фіточаїв 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.  

Приміщення навчального закладу обладнані пожежним сповіщенням, 

дерев’яні конструкції  покрівель приміщень оброблені вогнетривким розчином. 

     Забезпечується своєчасна розробка і виконання заходів по створенню 

безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 

документів з охорони праці. 

    Окремим категоріям працівників встановлюються доплати за шкідливі 

умови праці. Всі виплати здійснюються своєчасно, заборгованість по заробітній 

платі відсутня. 

    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 та громадськістю.  

Зауваження  та пропозиції обговорюються та приймаються до уваги,  

відшукуються  шляхи їх вирішення. 

 

 

 

 

В.о. директора школи:                                 О.Борсук 


