Аналіз роботи закладу у 2021/2021 навчальному році.
У закладі навчається 96 учнів (79 дітей мікрорайону, 6 учнів з с.Чепіль, 9 учнів з
с.Волобуївка та 2 учня з с. Нова Гусарівка). Усі діти та підлітки шкільного віку, що
мешкають у мікрорайоні закладу, здобувають повну загальну середню освіту.
Стан і розвиток шкільної мережі
Педагогічний колектив провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На
початок 2020/2021 навчального року в закладі було відкрито 11 класів, із них 1-4 класів – 4;
5 – 9 класів – 5; 10 – 11 класів – 2. Станом на 05.09.2020 року кількість здобувачів освіти
становила 97 осіб. Середня наповнюваність класів становила 9 осіб, що незначно менше
порівняно з попередніми роками.
Аналіз руху здобувачів освіти протягом навчального року свідчить про дієвість і
результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту
та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття 1 здобувача освіти із
закладу відбулося у зв’язку із зміною місця проживання батьків . На всіх дітей, які з різних
причин продовжують навчання за межами закладу, своєчасно оформлено документи.
На підставі висновків поглибленого медичного огляду 68 учнів було віднесено до
підготовчої медичної групи на уроках фізичної культури для дітей із послабленим
здоров’ям.
З метою реалізації творчих здібностей здобувачів освіти у позаурочний час
від Балаклійської станції юних натуралістів на базі закладу працювали гуртки:
«Природа рідного краю», «Спортивні танці», яким було охоплено 50 учнів та «Загальна
фізична підготовка» (25 учнів).
У закладі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку
відвідування здобувачами освіти занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої
роботи класних керівників та адміністрації вдалося знизити кількість уроків, пропущених
без поважних причин. 100 % підкріплено довідками або заявами батьків.
Колективом закладу вжито заходів щодо збереження контингенту здобувачів освіти:
контроль за відвідуванням занять;
індивідуальна робота з дітьми та батьками;
робота ради профілактики.
Працевлаштування випускників
Адміністрація закладу проводить поіменний моніторинг стану
випускників 9 та 11 класів.
Дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників
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Отже, цей напрям роботи виконано на 100%.
Кадровий ресурс
Протягом навчального року заклад повністю було забезпечено кадрами. Станом на
01.09.2020 р. у закладі працювало 18 учителів.
Повну вищу освіту мають 17 педагогічних працівників, що становить 88%% від загальної
кількості. 88% педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста.
Учитель
Захарова Л.М. ( початкові класи) має незакінчену вищу освіту.
Із загальної кількості педагогічних працівників - 2 % - учителі чоловіки.
7 учителів мають педагогічне звання «старший учитель».
Протягом 2020/2021 навчального року у закладі працювало:
2 педагоги пенсійного віку;
3 педагоги, які мають статус пенсіонера;
71% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про
високий професійний потенціал.
Якісний склад педпрацівників
Педагогічне звання, кваліфікація
Старший учитель
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст першої категорії
Спеціаліст другої категорії
Без вищої освіти
Разом

Кількість
7
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%
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100%

За навчальний рік не звільнився жоден педагогічний працівник.
Проблемою залишається те, що немає вчителя трудового навчання (технологій),
предмета « Захист Вітчизни» та музичного мистецтва.
На виконання положення 57 статті Закону України «Про освіту» 2020/2021н.р.
педпрацівникам виплачували з бюджету району:
виплати за надбавки за вислугу років;
виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного окладу під час надання
педпрацівникам щорічної відпустки;
виплата грошової винагороди в розмірі 100% від місячного окладу за зразкове виконання
службових обов’язків .
Згідно з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації курсову перепідготовку
пройшли 5 педагогічних працівників, а саме:
1. Сінна Н.В.– основні курси вчителів початкових класів;
2. Захарова Л.М.– основні курси вчителів початкових класів ;
3. Росошик Л.А. – основні з фізики;
4. Плахотя О.Г. – основні з англійської мови та короткотривалі із зарубіжної літератури;
5.Хіміч В.О. – основні курси підвищення кваліфікації вчителв української мови та
літератури;
6. Коновалова Т.О. – основні курси вчителів англійської мови ( початкові класи);
7.Саблукова О.Г.– короткотривалі тематичні спецкурси з музичного мистецтва та
природознавства.
На кінець навчального року всього здобувачів освіти у закладі – 96. З них: 4 – 11 класів –
72.
Показник найвищої якості навчальних досягнень мають здобувачі освіти 8 –го класу – 4 –
80% та 5-го класу - 62%.
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Здобувачів освіти з високим рівнем навчальних досягнень за ступенями, що становить
1% від загальної кількості :
І ступеню – немає
ІІ ступеню - 1
ІІІ ступеню – немає
Всього 1.
Здобувачів освіти з достатнім рівнем по закладу – 29, що становить 41% від загальної
кількості.Якість знань по закладу – 30, що становить 42%.
Якість знань на кінець навчального року така :
У 4 класі з 12 – 6, що становить 50 % від загальної кількості;
У 5 класі з 8 – 5, що становить 62% від загальної кількості;
У 6 класі з 15 – 6, що становить 40%% від загальної кількості;
У 7 класі з 8 – 4, що становить 50 % від загальної кількості;
У 8 класі з 5 - 4, що становить 80 % від загальної кількості;
У 9 класі з 12 – 4, що становить 34 % від загальної кількості;
У 10 класі з 7 – 0, що становить 0 % від загальної кількості;
У 11 класі з 5 – 1, що становить 20 %
Класи , в яких учні мають початковий рівень навчальних досягнень :
У 5 класі – з 8 - 1, що становить 13 % від загальної кількості;
У 6 класі – з 15 - 2, що становить 13 % від загальної кількості;
У 7 класі - з 8 - 2, що становить 25 % від загальної кількості;
У 9 класі - з 12 - 4, що становить 33 % від загальної кількості;
У 11 класі – з 5 – 1, щостановить 20%.
Моніторинг навчальних досягнень учнів
за результатами річного оцінювання
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Моніторинг якості знань за результатами річного оцінювання
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Моніторинг участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів

Призові місця
4
2

1

2020-2021 н.р

2019-2020 н.р

2018-2019 н.р

Результати державної підсумкової атестації
Підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державна
підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої школи була відмінена
відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством
юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2020-2021
навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації.
Випускники 11 класу брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з таких
предметів : української мови та літератури, математики, історії України, біології , хімії та
географії.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального
року здійснювалися за основними напрямами:
національно-патріотичне виховання;
громадянське виховання;
екологічне виховання та формування здорового способу життя;
військово - патріотичне виховання;
морально-правове виховання;
художньо-естетичне виховання;
родинно-сімейне виховання;
В основу діяльності закладу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від
політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і
національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання,
науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого
характеру навчання.
Виховна робота була спрямована на вирішення таких завдань:
• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку здобувачів
освіти;
• турбота про здоров'я дітей, пропаганда здорового способу життя;
• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна зі складових підготовки учнів до
дорослого життя;
• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та
воєнно-патріотичної роботи.
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Національно – патріотичне, громадянське виховання
Національне та громадянське виховання реалізовувалося через проведення таких заходів:
заходи до 100-річчя подій української революції;
заходи до Дня Соборності України;
заходи до Дня пам’яті героїв Крут;
заходи до річниці визволення Балаклійського району від німецько-фашистських
загарбників;
відзначення Міжнародного дня рідної мови;
заходи до Дня пам’яті та примирення;
заходи до Дня Перемоги у Другій Світовій війні;
Проводились екскурсії до шкільного музею;
Були учасниками Всеукраїнської акції «День вишиванки».
Організація соціального захисту дітей пільгового контингенту:
Громадський інспектор з охорони дитинства спільно з класними керівниками 1-11 класів
протягом року за потребою проводять обстеження житлово – побутових умов кожного
учня, про що складено відповідні акти, соціальний паспорт класу, у якому зазначені
категорії дітей, які потребують посиленої уваги:
Виявлення дітей пільгового контингенту.
Створення соціального паспорту дітей пільгового контингенту.
Залучення до гурткової роботи дітей пільгового контингенту.
Організація безкоштовного харчування дітей пільгового контингенту:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування( - );
- дітей-напівсиріт (2)
- дітей із малозабезпечених сімей (2);
- дітей – інвалідів (3)
Учні нашого закладу брали участь у ІІ (районному ) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів:
Українська мова та література
Єлісєєва Ніколєта – учениця 7 класу
Гущина Варвара – учениця 8 класу
Жировкіна Сніжана – учениця 8 класу
Історія
Гущина Варвара – учениця 8 класу
Забродін Максим – учень 9 класу
Основи правознавства
Жировкіна Сніжана – учениця 9 класу
Географія
Башевська Алєся – учениця 9 класу
Фізика
Васильченко Дарина – учениця 7 класу
Касьянова Марія – учениця 8 класу
Сорокін Олег – учень 9 класу
Математика
Єлісєєва Ніколєта - учениця 7 класу
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Англійська мова
Забродін Максим – учень 9 класу
Біологія
Гущина Варвара – учениця 8 класу
Сорокін Олег – учень 9 класу
Хімія
Касьянова Марія – учениця 8 класу
Башевська Алєся – учениця 9 класу
Результати
Гусарівського навчально-виховного комплексу про участь ІІ (районному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
у 2020/2021 навчальному році
Українська мова та література
Єлісєєва Ніколєта – учениця 7 класу
XІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед учнів 5-11-х класів
Гущина Варвара Юріївна - учениця 8 класу.
XІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед учнів 5-11-х класів
Єлісєєва Ніколєта Олександрівна, учениця 7 класу;
Забродін Максим Дмитрович, учень 9 класу.
Учні нашого закладу брали участь у різноманітних районних та обласних конкурсах, а
саме:
№ Назва заходу
учасники
клас
керівник
примітки
з/п
1
ХІ Міжнародний мовно- Єлісєєва Н.
7
Хіміч В.О.
літературний
конкурс Гущина В.
8
ІІІ місце
учнівської та студентської Забродін М.
9
Нагла Н.В.
молоді ім.Т.Шевченка
2
ХІV
обласний Гущина В.
8
Хіміч В.О.
літературний
конкурс
ім.О.С.Масельського
Всеукраїнська олімпіада з Єлісєєва Н.
7
Хіміч В.О.
ІІІ місце
української
мови
та
літератури
3
ХІV
Міжнародний Касьянова М.
8
Хіміч В.О.
ІУ місце
конкурс з українознавства
для учнів 8-11 класів
ЗЗСО
Участь
у
фестивалі Сінний Д.
11
Нагла Н.В.
ораторського мистецтва
«Де ж і голосам буть, як
не в народі, що виростає
на волі, серед степу
широкого!»
6

4

5

6

Всеукраїнський
артчеленджер «Слово, чому
ти не твердая криця!»
присвячений 150-річчю з
дня народження Лесі
Українки
Всеукраїнська
українознавча
гра
«Соняшник»
Міжнародний
мовний
конкурс ім.Петра Яцика

Учні закладу

5-11

Хіміч В.О.
Нагла Н.В.

Учні закладу

5-11

Хіміч В.О.
Нагла Н.В.

Махорторв В.
Махортова В.
Попова А.
Якушева В.
Єлісєєва Н.
Гущина В.
Забродін М.

3-11

Хіміч В.О.
Нагла Н.В.
ІІІ місце
ІІІ місце

7

Всеукраїнський конкурс з Учні закладу
англійської
мови
«Грінвіч»

2-11

8

Онлайн вікторина «Спорт
– це здоров’я»
Обласна онлайн вікторина
«Відун» до Дня Пам’яті
Героїв Крут
ХІV
Всеукраїнська
філософська
історикокраєзнавча конференція
учнівської молоді «Пізнай
себе, свій рід, свій нарід».
XLVI обласна олімпіада
юних
геологів
Харківщини
Конкурс «В об’єктиві
натураліста»
Вихованці гуртка «Юні
охоронці природи» взяли
участь у ЕКО-ЕНЕРГОКОНКУРСІ-2021 від
ХМГО «Енергія миру»
Конкурсу «Плазма крові
врятує життя» «Добрий
донор» від Харківського
обласного
центру
заготівлі та переробки
плазми
«Харків-плазма»
та
Департамент
науки
і
освіти
Харківської

Учні закладу

5-11

Рій «Сокіл»

9-10

Волобуєв А.
Добра Є.

11
11

Саблукова
О.Г.

Сальник К.

5

Жировкіна С.

9

Саблукова
ІУ місце
О.Г.
Сальник І.А.
Сальник І.А.

9

10

11

12
13

14

Плахотя
О.Г.
Коновалова
Т.О.
Никоненко
Т.В.
Никоненко
Т.В.

Вихованці
1-5
гуртка
«Юні
охоронці
природи»

Сальник І.А.

Вихованці
5
гуртка
«Юні
охоронці
природи»

Сальник І.А.

7

переможці

15

16

17

18

19

20

21

22

обласної
державної
адміністрації
Всеукраїнський конкурс
екскурсоводів
музеїв
навчальних
закладів
«Край, в якому я живу»
Обласний
конкурс
дитячого малюнку «Світ і
Я»
Обласна
військовопатріотична
акція
учнівської
молоді
«Слобожанські
дзвони
Перемоги»
Районний
мистецький
конкурс
малюнків,
поробок та композицій до
свята Великодня «Мозаїка
Великодніх передзвонів»
Всеукраїнська виставкаконкурс
декоративноужиткового
і
образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край!»
Обласна виставка дитячих
творчих
робіт
«Тіні
незабутого Чорнобиля»
Обласна
військовопатріотична
акція
учнівської та студентської
молоді
«Слобожанські
дзвони Перемоги»
Обласний
етап
Всеукраїнського дитячого
конкурсу «Пожежі краще
запобігти»
Обласна ХLVI геологогеографічна олімпіада

Бердюгіна Г.

8

Єлісєєва Н.
Єлісєєва Є.
Гущина В.

7
7
8
11

Сухотепла
О.О.

Саблукова
О.Г

Асєєва К.

5

Сальник І.А.

Асєєва К.
Махортова В
Сальник К.
Єлісєєва Н.
Васильченко Д.
Жировкіна С.

5
5
5
7
7
9

Сальник І.А.

Єлісєєва Є.
Єлісєєва Н.

7

Саблукова
О.Г.

Учні 11 класу

Саблукова
О.Г.

Саблукова
О.Г.

Демченко У.

1

Сальник І.А.

Сальник І.А.

5

Саблукова
О.Г.

переможець

Усі учні школи охоплені гарячим харчуванням. З них 37 учнів 1- 4 класів та 4 учнів Єлісєєва
Є. та Єлісєєва Н.- діти з малозабезпечених сімей діти-інваліди Магомедова К. та Сорокін
О., харчувались за рахунок бюджетних коштів.
Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі
створені умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети: фізики, хімії, які, на
жаль, не відповідають сучасним вимогам.
Стан навчальних кабінетів задовільний, бо батьки піклуються про те, щоб їхні діти
навчалися в затишних класах і створюють всі умови для того, щоб діти почували себе добре
8

й зручно. Значну увагу адміністрація приділяла зміцненню матеріально - технічної бази
закладу. Протягом року було замінено 8 вікон на металопластикові в обідній залі ,
відремонтовано ганок, побудовано внутрішні туалети для учнів, зроблено косметичний
ремонт в їдальні, харчоблоці та коридорах, придбано стенд з інформацією про булінг, посуд
та кухонне приладдя , здійснено озеленення закладу.
На початок навчального року придбано робоче місце для вчителя 1 класу НУШ.
Робочі місця вчителів не відповідають сучасним вимогам. Столи було завезено 15
років тому. Робочі місця учнів у початкових класах, 5, 6, 7, 8 та 11 класах задовільні. Вони
бережуть їх, ремонтують. Всі класні кімнати відремонтовано.
ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ
НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:
1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на
академічну свободу для всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства,
її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.
2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на дошкільному, початковому, базовому та
профільному середньому рівнях освіти.
3. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.
4.Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти
компетентностей.
5.Гуманістична спрямованість освітнього процесу, повага до особистості всіх його
учасників .
6. Надання якісних освітніх послуг через різні форми здобуття освіти згідно з чинним
законодавством.
7.Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.
8 Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і
методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.
9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і
творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно
знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
10. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій
усіх народів, що населяють Україну.
11.Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір
оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис
характеру кожної дитини.
12. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами
( інклюзивне, індивідуальне навчання).
13. Виховання свідомого ставлення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі
самостійності та творчої активності здобувачів освіти.
14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього
процесу.
15. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників згідно з Положенням про
атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.
16. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на
власному веб-сайті.

Директор навчально – виховного комплексу

М.В.Шкарлат
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