Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Кадровий склад вчителів НВК
№п/ Прізвище, ім'я по батькові

Категорія

Посада

Освіта

Директор НВК, учитель
креслення

Вища

Заст.дир. з навч.роб
Учитель зар.літ,
рос.мови
Заст..дир.з вих..роб
Учитель укр.мови та
літератури
Учитель історії, основ
правознавства
Учитель географії,
природознавства,
економіки, екології,
МСП, людина і світ
Учитель фізичної
культури

Вища

Учитель фізики, Захисту
Вітчизни, трудового
навчання
Учитель математики,
інформатики
Учитель початкових
класів
Учитель англійської
мови
Учитель укр..мови та
літератури
Учитель хімії, біології

Вища

Учитель математики,
інформатики
Учитель початкових
класів
Учитель початкових
класів
Учитель музичного

Вища

п
1

Черяков Олексій Олексійович

2

Яременко Олена Миколаївна

Вища
Старший
вчитель
Вища

3

Іщенко Світлана Сергіївна

Спеціаліст

4

Кущенко Ольга Олексіївна

Вища

5

Ященко Надія Григорівна

Вища

6

Цибульський Андрій
Данилович

7

Пономаренко Микола
Васильович

Вища
Старший
вчитель
Перша

8

Перша

9

Рижак Людмила
Володимирівна
Ганенко Олена Євгенівна

10

Іщенко Ірина Сергіївна

Друга

11

Волкова Тетяна Анатоліївна

Друга

12

Спеціаліст

13

Письменна Юлія
Анатоліївна
Недопас Ірина Сергіївна

14

Мрига Інна Василівна

Спеціаліст

15

Бак Ганна Іванівна

Спеціаліст

16

Загородня Оксана Іванівна

Спеціаліст

Перша

Спеціаліст

Вища

Вища
Вища

Вища

Вища
Вища
Вища
Вища
Вища

Сер.спе
ц
Сер.спе
ц
Сер.спе

17

Майборода Лариса Миколаївна

Спеціаліст

мистецтва
Учитель початкових
класів

ц
Сер.спе
ц

Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Структура та органи управління закладу освіти

Загальношкільні збори колективу
Рада НВК
Педагогічна рада
Директор закладу
Черяков Олексій Олексійович

Заступник
директора з
навчальної
роботи
Яременко Олена
Миколаївна

Заступник
директора з
виховної роботи
Іщенко
Світлана
Сергіївна

Завгосп
Чумаченко
Володимир
Петрович

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Фактична кількість учнів НВК

Дошкільна різновікова група

–1

Кількість класів

– 10

Кількість учнів 1-11 класи

– 93 учні

школа І ступеня

35 учнів

15 дітей

д – 16

х-19

1 клас

4 учні

д–1

х–3

2 клас

10 учнів

д–4

х–6

3 клас

12 учнів

д–6

х–6

4 клас

9 учнів

д–5

х–4

39 учнів

д – 17

х – 22

5 клас

6 учнів

д–3

х–3

6 клас

11 учнів

д–2

х–9

7 клас

8 учнів

д–4

х–4

8 клас

4 учні

д–3

х–1

9 клас

10 учнів

д–5

х–5

19 учнів

д – 14

х–5

10 клас

10 учнів

д–6

х–4

11 клас

9 учнів

д–8

х–1

школа ІІ ступеня

школа ІІІ ступеня

Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Наявність вакантних місць

Вакансії відсутні

Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Умови доступності закладу для навчання осіб
з особливими освітніми потребами

В закладі відсутні умови для навчання осіб з особливими освітніми
потребами.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Перелік додаткових освітніх послуг

Заклад додаткових освітніх послуг не надає.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Правила прийому до закладу

Зарахування дітей до 1-го класу закладу
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання
зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є:

Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18);

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26);

Наказ МОНУ від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів»
Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку
навчального року за наказом його керівника. Зарахування здійснюється без
проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню
освіту») і, як правило, відповідно до території обслуговування.
Підставою для зарахування дитини є:
Закон України «Про загальну середню
1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють;
освіту» (стаття 18 пункт 2)
2. Медична довідка встановленого зразка
Положення про загальноосвітній
086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08
навчальний заклад (пункт 22)
зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.0
382).
3. Для зарахування учня до закладу батьки а
їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтв
народження дитини, медичну довідку встано
зразка .
Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють,
подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу,
копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого
зразка.
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за
результатами медичного обстеження не мають протипоказань для
систематичного шкільного навчання.

Зарахування дітей до 2-11-х класів закладу
Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови
переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для
зарахування дитини є:

заява батьків,

копія свідоцтва про народження дитини,

медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0,
затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними
наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).

особова справа дитини,

свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х
класів).
Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад для
зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають
заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку
встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня документ про відповідний рівень освіти.
У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної
середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх
замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини
переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому
навчальному закладі.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Матеріально – технічне забезпечення закладу

Водянський навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шполянської районної ради
Черкаської області розміщений в будівлі 1973 року побудови, загальною
площею 2345 м2, приміщення закладу типове, проектна потужність установи
– 450 учнів.
Заклад розташований за адресою: с.Водяне, вул Шкільна 20А. Школа
знаходиться у комунальній власності. Стан будівель – задовільний,
освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Навчання відбувається
в одну зміну. Середня наповнюваність класів по школі складає 9 учнів.
Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, зареєстрованого
Шполянською районною державною адміністрацією розпорядження №693
від 25 грудня 2003 року, затверджено головою Шполянської районної ради 19
січня 205 року , зареєстровано Шполянською райдержадміністрацією №
10201050001000090 від 16 лютого 2005 року (в новій редакції) «Про внесення
змін та затвердження в новій редакції статутів комунальних загальноосвітніх
навчальних закладів району».
Територія закладу становить 2,5561 га, не огороджена та утримується в
задовільному стані. Земля, надана в користування закладу, використовується

за призначенням, сад 50 соток та навально – дослідні ділянки, утримується в
належному санітарно-гігієнічному стані.
Для реалізації навчально-виховного процесу в школі наявні 4 класних
кімнат та 12 навчальних кабінетів, спортивний зал, актова зала, їдальня на
100 посадочних місць, 2 майстерні з трудового навчання (слюсарна
майстерня, столярна майстерня), центр учнівського самоврядування,
спортивний майданчик, на якому знаходиться міні футбольне поле.
У закладі наявні:











1 кабінет української мови та літератури;
1 кабінет зарубіжної літератури;
1 кабінет математики;
1 кабінет іноземної мови;
1 кабінет історії рідного краю;
1 кабінет географії;
1 кабінет біології;
1 кабінет фізики;
1 кабінет хімії;
1 кабінет інформатики.

Навчальний заклад має кабінет для педагогічних працівників
(учительську), кабінет директора, 2 кабінети заступників директора,
гардероб, дві роздягальні для учнів на уроках з фізичної культури.
Кожен навчальний кабінет укомплектований партами, стільцями для
кожного учня; столами і стільцями для обладнання кожного робочого місця
педагогічного працівника в класних кімнатах, навчальних кабінетах;
шафами у кожному навчальному кабінеті; класними дошками для кожної
класної кімнати, навчального кабінету.
У закладі працює один кабінет інформатики . У даному кабінеті
встановлені навчальні комп’ютерні комплекси (7+1) з ліцензованим
програмним забезпеченням. Всі комп’ютери знаходяться в локальній мережі
та підключені до мережі Internet.
Кабінет інформатики відповідає вимогам чинних Державних санітарних
правил та норм влаштування і обладнання кабінету комп’ютерної техніки в
навчальних закладах, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 р. №9 та Положенню про
кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.05.2004 р. №407.

У школі працюють 2 точки доступу до мережі Інтернет кабінет
інформатики, бібліотека.
Стан забезпечення сучасною комп’ютерною технікою відображено в
таблиці:

1.

Усього ПК у закладі

10

Із них:

Робочі місця учнів в кабінеті інформатики

7

Робоче місце учителя інформатики

1

Робочі місця адміністрації

-

Робочі місця учителів – предметників, психолога, педагогаорганізатора

-

Читальний зал бібліотеки

1

2.

Принтери

2

3.

Сканери та БФП (принтер+сканер+ксерокс)

1

4.

Інтерактивні комплекси (інтерактивна дошка, проектор)

-

5.

Локальна мережа

80%

6.

ПК, що підключені до мережі Інтернет

2

7.

Кількість учнів на один ПК в кабінетах інформатики

2

8.

Кількість учнів на один ПК в закладі

9.

Проектори

0,07

Доступ закладу до мережі Інтернет надається провайдером «Укртелеком» зі
швидкістю 230 Кбіт/с.
Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює електронний
документообіг з відділом освіти, міським методичним кабінетом, іншими
загальноосвітніми закладами.

На першому поверсі закладу розміщено:













інформаційно-довідковий куточок
ЗНО - 2018
план – сітка виховних заходів
план – схема евакуації учасників навчального процесу
стенди початкової школи «Азбука дороги», «Поради батькам»
дошка оголошень
стенд «Ними пишається наша школа»
розклад уроків
учні школи та жителі села, учасники АТО
стенд «Спортивні досягнення», «Кращі спортсмени школи»
стенд виставка малюнків учнів початкової школи «Чарівна палітра»
куточок безпеки
На другому поверсі закладу розміщено:





стенд «Історія села Водяне»
інформаційні стенди «Вивчаємо свої права», «Моральні норми учня»
стенд «Шкільне самоврядування».

1

Оформлені
інформаційні
стенди
в
учительській.
У закладі працює бібліотека, яка в своєму складі має читальну залу.
бібліотеці є два комп’ютери один з яких підключений до мережі Інтернет.

В

Бібліотечний фонд бібліотеки закладу станом на 01.09.2017 року нараховує
7175 екземпляр. Фонд підручників нараховує 2923 екземпляр
з них 1-4 класи – 899
5-9 класи – 975
10-11 класи - 1049
Мовний склад основного бібліотечного фонду:



книги українською мовою
книги російською мовою

– 60%;
– 40%.

Забезпечення учнів підручниками складає 80%.
Зазначена навчально-методична та довідкова література використовується
за призначенням.
У закладі є 2 внутрішніх туалети загальною площею 15 м2. (1 туалет для
дівчат, 1 туалет для хлопців. Якість ремонту вбиралень – достатня.
В школі проведено велику організаторську роботу по естетичному
оформленню коридорів, класних кімнат, навчальних та адміністративних
кабінетів, їдальні, рекреацій, влучно підібрано кольорову гаму. В закладі
чітко простежується єдиний підхід до оформлення всього приміщення школи.
Будівля та майно закладу належить до комунальної власності Шполянської
районної ради.

