
ЗВІТ 

директора Розбишівської гімназії 

Сергіївської сільської ради Полтавської 

області про роботу закладу 

 у 2022 році 
 



Протягом 2022 року кількість 

учнів Розбишівської гімназії 

перебувала в межах 82-97 

учнів, на кінець року тут 

навчалося 93 дитини 



З дітей укомплектовано 9 класів, середня наповніваність класу-10 осіб, 

найменше(в 9 класі)-7 осіб,найбільше(в 1,4,6,8 класах)-по 12 осіб. У заладі 

навчається троє дітей з інклюзією, з них –один за сімейною формою 

навчання 



ДДля задоволення освітніх потреб 

дітей у гімназії працює 17 

пелпрацівників (у тому числі-1 особа 

за сумісництвом та 2 особи 

перебувають у відпустці по догляду 

за дитиною). Усього вони мають 13,8 

ставок педагогічного навантаження. 

Крім того, маємо 1 ставку 

директора,0,5 ставки заступника, 

0,75-вихователя ГПД, 2 ставки-

асистента учителя,0,5 ставки-

педагога-організатора та 0,25 ставки 

соціального педагога. 

З активно працюючих вчителів 

вищу категорію мають 3 особи, 

першу- 5,другу-2, спеціаліст-4. 
 



Одна з вчителів початкових класів у 2022 році успішно 

пройшла сертифікацію. Станом на сьогодні Україна має 

4% сертифікованих  учителів початкових класів 



Для забезпечення інших потреб дітей у 

школі працює 11 непедагогічних 

працівників (усього 11,75 ставки ,у  

тому числі: техпрацівники-3, кухар-1, 

кухонний робітник-1,робітник по 

обслуговуванню приміщень-1, сторож-

1,водій-1,кочегар-машиніст-2, медична 

сестра-0,5,бібліотекар-0,5) 



Опалюється заклад 

твердопаливною 

топковою, для потреб 

якої у 2022 році 

використано 514,65 

кубів дров. 



Усі діти(крім одного) харчуються у їдальні , вартість дітодня на кінець 2022 

року становила в середньому 28 грн. Здешевлення відбувається в тому числі 

і за рахунок продукції зі шкільної ділянки та саду. Діє програма «Шкільне 

молоко». 36 дітей пільгових категорій харчуються безкоштовно. Усього за 

2022 рік на харчування дітей виділено 180 908 грн з бюджету громади. 



Шкільним автобусом підвозяться 34 

дитини. 

За 2022 рік використано 556,66 л 

дизпалива на суму 30 337 грн. 97 коп. 



Освітній процес в 

Розбишівській гім-

назії з 24 лютого до 7 

червня 2022 року 

тривав дистанційно. 

Закладом обрана 

єдина платформа 

для проведення дис-

танційних занять 

«Work for Educa-

tion», яка працює 

завдяки компанії 

«Google». Усі уроки 

проводилися за 

стабільним розкла-

дом в онлайн-

форматі, що дало 

можливість макси-

мально знизити 

збитки завдані якос-

ті знань учнів 



У 2022 році заклад 

приєднався до програми 

«Цифрові інструменти 

Google для освіти» та 

отримав сертифікат 



2022 рік став етапом 

впевненого переходу 

гімназії на електронні 

журнали та щоденники на 

платформі «Нові знання» 

після 2021 року, що був 

адаптаційним 



Заклад  вперше приєднався до міжнародного проекту 

«eTwinningTwinSpace» 



У 2022 році учні гімназії брали 

участь у ІІ етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад  та предметних 

конкурсах.  
 
 

Назва 

заходу 

Учасників Переможців 

ІІ етап 

олімпіад 

3 3 

ІІІ етап 

олімпіад 

1 1 

Конкурси 5 4 



Виховна робота 

Основними напрямками 

проведених заходів стало 

патріотичне виховання та 

виховання здорового спо-

собу життя 















Волонтерство 

Найцікавіше пройшли 

Новорічні вистави «Аліса в 

країні Новорічних див» та 

«Казка Старого ліхтаря» , що 

дало можливість зібрати на 

потреби ЗСУ більше 9000грн. 









Розвиток матеріально-технічної бази закладу в 2023 році 

Там, де діти, має бути тепло і світло! 

 

Проведено утеплення горища: 

скловолокно-95082 грн 

гідроізолююча плівка-28950 

Проведено ремонтні роботи в шкільній 

топковій: 

придбання котла-280000 

придбання колосників-32700 

ремонт теплогенераторної-21434 

Щоб бути зі світлом і теплом, придбано 

генератори: 

-дизельний , який нам передало КП 

«Сергіївське»; 

-бензиновий вартістю 33300 грн. 

 



Там ,де діти, має бути безпечно! 
  

-Встановлення протипожежного захисту-49314 грн. 

-Встановлення протипожежної сигналізації в 

укритті-49392грн. 

-Поточний ремонт укриття (обмостка)-139972грн. 

-Обладнання туалету в укритті -49038грн. 

Загалом,за рік на потреби гімназії 

виконкомом виділено  5млн. 234 тис.786 

грн., тобто на дитину 55689 грн 

 



Спонсорська допомога, отримана у 2022 році 

Зд-принтер-10000 грн. 

Бойлери(2 шт)-6000грн. 

Заміна світильників- 4534 грн. 

Ремонт генератора-3466грн. 

Мука для їдальні-10 мішків 

Новорічні подарунки для дітей-93 шт. 



Про наші потреби на 2023 рік 

-Завершення ремонту укриття 

(на 2023 рік в кошторисі закладено 530 000грн) 

-Проведення ремонту туалетів (на 2023 рік 

закладено 350 000 грн) 

-Поступова заміна лінолеуму в класних 

кімнатах та коридорах(на 2023 рік закладено 

30000 грн.) 



     Про наші проблеми, які треба вирішити у 2023 році 

-Придбання 

комп'ютерного 

класу(12+1)- 

потрібно 250000грн. 

-Обгородження гімназії 

парканом- 

потрібно 200-250 тис. грн. 



Дякую за увагу! 


