Шановні присутні!
Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи гімназії за 2016-2017
навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.
Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої
загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників,
усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного
функціонування та розвитку сучасної школи.
Галузь освіти міста - один із пріоритетів в діяльності виконавчих
органівміської влади, яка забезпечує інноваційний та є інвестицією в
соціально-економічний, національно-культурний, сталий розвиток м.
Запоріжжя.
Значних змін зазнала структура видатків галузі, направлених,
насамперед, на вирішення актуальних проблем, фінансування потреб
закладів, яке тривалий час взагалі не здійснювалося чи не в достатніх
обсягах.
Департаментом освіти і науки міської ради підготовлено зведену карту
потреб закладів, як дорожню карту для оновленого їх розвитку, так на
прилеглих територіях навчальних закладів міста кроновано, видалено
аварійні та сухостійні дерева, для обладнання пралень та харчоблоків ДНЗ
міста передбачено 3млн. 100тис.грн., було заплановано 3млн.990 тис.грн для
закупівлі 140 комплектів подушок. Встановлено 56 вузлів обліку тепла в
будівлях, що дозволило суттєво економити бюджетні кошти на енергоносії.
За останні 20 років виділено 1млн.020тис.грн з метою придбання сучасного
музичного обладнання. Для оновлення спортивного обладнання виділено
3млн. 160тис.грн всім школам міста.
У 2016 році було виділено кошти для придбання 111 сучасних
навчальних комп'ютерних класів у сумі 17млн.700тис.грн. та спліт-систем
для кожного з них (2млн.200 тис.грн), виділено 1млн.330тис.грн для
придбання 140 ноутбуків для всіх дошкільних закладів.
За рахунок коштів місцевого бюджету (9млн.803тис.грн.) послугами
оздоровлення і відпочинку на Азовському узбережжі у 2016 році було
охоплено 2241 дитину.
За ініціативою міського голови Буряка В. В. у лютому 2016 року
створено міську раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів, яка
підготовила 3 проекти цільових програм з питань національно-патріотичного
виховання, кадрових проблем, які стали невід'ємною частиною проекту
Програми розвитку освіти Запоріжжя на 2017-2022 роки.
У місті набуває розвитку інклюзивна освіта. Кількість інклюзивних
класів збільшилась на 82,4 % (з 3-х до 18 класів). У 2017 році виділено кошти
з місцевого бюджету: 605тис.грн. для проведення капітальних ремонтів в ЗНЗ
з інклюзивною освітою 447,395 тис.грн. для придбання обладнання медіатек
в ЗНЗ №3, 73.
Вперше збільшено кількість груп продовженого дня на 39 (всього 339).
Відкрито 27 додаткових груп (405 місць) в ДНЗ міста.

В 2016 році за рахунок міського бюджету в навчальних закладах
району було проведено вивіз опалого листя на суму 121,724 тис.грн.,
проведено промивка систем опалення на суму 144,000 тис.грн. Вперше
виділено 73,541 тис.грн для проведення дератизації і дезінсекції приміщень
освітніх закладів та 108,000 тис.грн для придбання хлоровмісних
дезінфікуючих засобів, кроновано, видалено аварійні та сухостійні дерева на
суму 96,570 тис.грн.
Протягом року було виділено 1343326,00 грн. з депутатського фонду на
вирішення першочергових проблемних питань навчальних закладів.
У 2016/2017 навчальному році департаментом освіти і науки
Запорізької міської ради було придбано та передано на баланс ТВО
Вознесенівського району 20 комп'ютерних класів загальною вартістю
3214380,00грн., 40 лічильників води для поливу зелених насаджень
загальною вартістю 5733,20 грн.
Якість роботи навчальних закладів району характеризується
наступними показниками:
- від Вознесенівського району у VIII Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти 2017» прийняли участь 10 навчальних закладів. Досвід роботи
вчителів Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-Алєф» (директор Шальміна
Д.М.), ДНЗ № 145 (Шелемаха А.А.) був відзначений золотими медалями;
- дев’ятнадцять призових місць у ІV етапі Всеукраїнських
предметних олімпіад вибороли учні: Запорізької гімназії №28, Запорізької
суспільно – гуманітарної гімназії № 27, Запорізької гімназії №71 з
поглибленим вивченням іноземної мови, Запорізького ліцею «Логос»;
- п’ять учнів були відзначені призовами місцями ІІІ етапу конкурсузахисту МАН (Запорізької гімназії №28, Запорізького ліцею «Логос»).
У Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця – 2017» взяли
участь 23 навчальних заклади Вознесенівського району. Всього було зібрано
11738,81 грн.
26 навчальних закладів району взяли участь у акції «Великодній
кошик солдату». Було зібрано 1929 кг продукції, 1608 дитячих малюнків,
листівок. Проведено привітання у військових частинах.
В поточному навчальному році започатковано районний проект щодо
формування ціннісного ставлення учнів до енергоресурсів, екологічної
компетентності і дбайливого відношення до власного здоров’я «Я обираю
енергозбереження».Відповідно до плану роботи проекту здійснено тренінги
щодо популяції енергоефективності, які команда учнів енергоменеджеров
школи № 20 провела для вчителів фізики, біології, географії в рамкам
єдиного методичного дня в районі, майстер-класів «Енергозбереження
починається з тебе» для учнів навчальних закладів району. Були підготовлені
інформаційні листівки «Енергозбереження у сім’ї» для батьківської громади.
Визначення стратегічних пріоритетів життєдіяльності нашої
гімназії відбувається в контексті становлення освітньої парадигми, яка
направлена на різнобічний розвиток кожної окремої дитини.

Звіти керівників вже стали традиційними. З 2005 року ми відкрито
говоримо про наші досягнення, проблеми, тому знаємо до чого нам прагнути.
Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-господарської
діяльності школи.
Будівля нашої гімназії побудована за типовим проектом у 1954 році.
Складається з 1 будівлі гімназії та 1 будівлі початкової школи. Проектна
потужність - 800 учнів.
Гімназія має 16 обладнаних згідно з вимогами та естетично
оформлених кабінетів: 12-початкових класів, 1-інформатики з сучасними
комп’ютерами, 16-іноземної мови, по одному кабінету біології, географії,
фізики, хімії, музики, образотворчого мистецтва та обслуговуючої праці,
2-історії, 2- математики, 3-української мови, 3-російської мови, 1-спортивний
зал, спортивний майданчик, бібліотеку, їдальню.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 63 роки тому. Але не
зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація гімназії разом з
колективом та виконавчими органами влади постійно працює над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому
стані.
Виконавчі органи міської влади спрямували свою діяльність на
перетворення освіти міста на чинник економічного зростання, джерело
національної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина
через забезпечення цих перетворень матеріально-технічними ресурсами.
Так, в 2016-2017 навчальному році гімназія отримала
фінансування з наступних джерел:
- надходження за рахунок бюджету – 605 198 грн.
- надходження за рахунок депутатських фондів – 207 500 грн.
- надходження за рахунок БФ «Мрія» - 759 329 грн.
Всі кошти були спрямовані на подальший розвиток матеріальнотехнічної бази та господарської діяльності гімназії.
Всі матеріальні цінності оприбутковано в матеріальному відділі
бухгалтерії ТВО та використовуються за призначенням і за потребою.
№
п/п
1.

Вид робіт, товарів

Кількість,
шт
Надходження за рахунок бюджету
Ремонтні роботи в приміщенні спортивної
зали
- шпаклівка та фарбування стелі,
- оклеювання стін листами ГКЛ з
послідуючим
шпаклюванням
та

Вартість,
грн
120000,00

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

фарбуванням стін,
- заміна дверей.
Закупівля обладнання 2-х комп’ютерних
класів:
- моноблоки,
- МФУ,
- комутатори,
- кондиціонери
Заміна вікон в приміщенні спортивної зали з
послідуючим монтуванням укосів
Придбання спортивного інветарю:
- м’ячі футбольні
- м’ячі баскетбольні
- м’ячі гандбольні
- м’ячі волейбольні
- скакалки
- палиці гімнастичні
- насоси для м’ячів
- секундоміри
- мати гімнастичні

5шт
361086,00
24шт
2шт
2шт
2шт
7шт

90000,00
34112,24

31шт
24шт
18шт
30шт
85шт
85шт
4шт
1шт
8шт

Всього:
Надходження за рахунок депутатських фондів
Придбання та встановлення витяжного зонту
1шт
в приміщенні їдальні
(депутат Запорізької міської ради Прасол
В.М.)
Придбання та встановлення кондиціонеру в
1шт
приміщення актової зали
(депутат Запорізької міської ради Прасол
В.М.)
Придбання спортивних матів
7шт
(депутат Запорізької міської ради Сєлін М.М.)
Придбання:
- інтерактивної дошки в приміщення актової
1шт
зали
- проекторів в приміщення актової зали та
2шт
каб.36
(депутат Запорізької міської ради Галкіна
О.Г.)
Придбання паркетного лаку
35,2кг
(депутат Запорізьк. міськ. ради Ніколаєнко
О.О.)
Придбання інтерактивних дошок в каб.36 та
2шт

605198,24
10000,00

30000,00

9500,00
54600,00

5000,00

53400,00

7.

8.

каб.21
(депутат Запорізьк. міськ. ради Ніколаєнко
О.О.)
Придбання та встановлення кондиціонеру в
приміщення актової зали
(депутат Запорізької міської ради Балашов
С.М.)
Придбання парт учнівських для кабінету
інформатики
(депутат
Запорізьк.
міськ.
ради
ДорошенкоЮ.Л )

1шт

35000,00

14шт

10000,00

Всього: 207500,00

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Надходження за рахунок Бф «Мрія»
Ремонтні роботи
Укладання тротуарної плитки на подвір’ї
510м2
гімназії (відсів, тротуарна плитка, поребрики,
цемент, пісок, виконання робіт)
Заміна дверей в каб. диретора та каб.36
2шт
Кабінет №24.
- установка підвісної стелі типу «амстронг» 50,43м2
заміна електропроводки,
- монтаж растрових світильників.
провід- 30м.п.
світильники8шт
Кабінет №2 (приміщення початкової школи).
- установка підвісної стелі типу «амстронг» заміна електропроводки,
- монтаж растрових світильників.
Ремонтні роботи в приміщенні
архіву
бібліотеки:
-заміна електропроводки,
-шпаклівка та фарбування стін та стелі
-бетонування підлоги та укладання кахелю
Кабінет №37.
-встановлення стінових панелей на каркасній
основі плитами типу «ламінат»,
- встановлення плінтусів,
- шпаклівка, зачистка, грунтування стін,
- зачистка та фарбування батарей,
- наклеювання шпалер
-заміна
електропроводки
та
електрообладнання
Кабінет №40

111795,84

9500,00
8545,60
2203,20

3731,66

7615,74

7630,92

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

-шпаклівка стін,
-установка оздоблювальних кутників,
-лакування панелей, фарбування батарей,
-наклеювання шпалер.
Кабінет №25
- заміна плінтусів.
Кабінет №43
- лакування підлоги в три шари.
Кабінет №46
-встановлення стінових панелей на каркасній
основі плитами типу «ламінат»,
- встановлення плінтусів,
- шпаклівка, зачистка, грунтування стін,
- зачистка та фарбування батарей,
- наклеювання шпалер.
Кабінет №10
-наклеювання стінових панелей шпалерами
на бамбуковій основі,
- шпаклівка, зачистка, грунтування стін,
- зачистка та фарбування батарей,
-установка оздоблювальних кутників,
- наклеювання шпалер,
- вирівнювання підлоги плитами OSB,
- укладання плит типу «ламінат» на підлогу,
- встановлення плінтусів,
-заміна електрофурнітури.
Кабінет №47
- шпаклівка, зачистка, грунтування стін,
- зачистка та фарбування батарей,
-фарбування
шпалер
водоспресійними
фарбами на латексній основі в два шари,
- наклеювання шпалер
-заміна електрофурнітури.
Кабінет №50
- укладання плит типу «ламінат» на підлогу,
- встановлення плінтусів.
Кабинет №11
- укладання плит типу «ламінат» на підлогу,
- встановлення плінтусів.
Медичний кабінет
- укладання плит типу «ламінат» на підлогу,
- встановлення плінтусів.
Кабінет №30
-укладання плит типу «ламінат» на підлогу,

46,8м2
12м.п.
25,1м2
46,8м2

1542,24

15м.п.

275,00

50,84м2

1370,58

30,38м2

6867,10

1755,00

23,2м.п.
62,5м2
62,5м2

2140,00

13,6м.п.

5627,95

38,3м2
12,5м.п.
38,3м2
18,98м2
18,98м2
17,5м.п.

1189,86
3154,29
254,10

66,42м2

2543,38

66,42м2
66,42м2

2380,00
254,10
5212,38

22,8м2
22,5м.п.
7276,59
33,93м
25м.п.

2

3990,73
18,2м
17,5м.п.
2

8141,44
53,2м

2

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

- встановлення плінтусів.
Встановлення металопластикових віконних
блоків в приміщенні ігрової
Приміщення коридору (підвал)
- утеплення та зашивання комунікаційних
труб плитами OSB на каркасній основі
Фарбування стін та панелей в приміщеннях
коридорів 1-4-го поверхів та приміщенні
майстерень
Фарбування забору внутрішнього двору
гімназії
Фарбування спортивного інвентарю на
території спортивного майданчика
Проведення сітей інтернету для каб.
інформатики та в кабінети 4-го поверху
Вирівнювання покриття футбольного поля
відсівом
Вирівнювання грейдером газону та укладання
доріжки пішохідної

25м.п.
3шт

13500,00

30м2

4395,40

5196,73

1527,48
1610,37
3098,58
3432,24
2450,00
Всього:

240208,50

4.

Придбання техніки та меблів
Придбання та встановлення телевізору в
1шт
каб.№ 32
Придбання та встановлення учнівських столів парти- 35шт,
та стільців в каб.№30 та кабінетів молодшої
стільцішколи
72шт.
Перезарядка та придбання вогнегасників
(5шт)
Жалюзі вертикальні в каб.10, каб.35, каб.2
6шт

5.
6.

Стінка меблева каб.8
Роутер каб.12, приймальня, каб.1

1шт
3шт

7.

4шт

8.
9.
10.
11.

Системні блоки в каб.41, каб.6, каб.38,
каб.завгоспа
МФУ каб.48
Комп’ютерні столи в каб.37
Ноутбук в каб. 33
Ноутбук в каб. 40

1031,05
1804,01
1095,00
4700,07
3689,98
10300,00
399,00
420,00
420,00
7760,00

1шт
3шт
1шт
1шт

3600,00
13050,00
10841,00
9848,00

12.

Ноутбук в каб. 22

1шт

10985,00

1.
2.

3.

9137,00
38867,00

13.

Мікшерний пульт для актової зали

1шт

11469,00

14.

Стіл кутовий та шафа кутова для каб.36

1 компл.

9800,00

15.

Системний блок, монітор, клавіатура, миша,
колонки комп’ютерні для каб.10
Придбання електричної газонокосарки

1шт

361,00
2590,00
3647,00
4335,47

16.
17.

Придбання кондиціонеру в каб.17

1шт

8372,00

Всього:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Щомісячні поточні платежі
Придбання миючих засобів, господарчих
товарів,
канцелярського
приладдя
та
електротоварів
Друкування газети
Обслуговування комп’ютерної та оргтехніки
(заправка та ремонт картриджів, придбання
тонерів, заміна комплектуючих)
Придбання медикаментів
Послуги зв’язку Укртелеком
Послуги інтернет зв’язку
Послуги з вивезення та захоронення ТВП
Підписка періодичних видань
Послуги охорони
Всього на один місяць:

168521,58
3250,00
1370,00
2320,00
1100,00
1950,00

253,65
210,00
85,00
170,00
539,03
607,75
5584,00
17439,43

Медичне обслуговування учнів гімназії організовано відповідно до
нормативно-правової бази.
Щорічно проводяться обов’язкові медичні огляди, щеплення та
надання першої необхідної допомоги учням гімназії та педагогічному
колективу. Так в 2016-2017 н.р. проведена вакцинація:
- проба Манту – 190 учнів
- АДСМ ( дифтерія, стовбняк) – 136 учнів
- АДС – 16 учнів
- Поліомієліт – 40 учнів
Оздоровлення учнів. Літній відпочинок.
За рахунок коштів місцевого бюджету у 2016 році послугами
оздоровлення і відпочинку на Азовському узбережжі було охоплено 23 учня
пільгових категорій. Із них:

в Бердянську – 6 учнів – по 3 тижня
в Приморську – 12 учнів – по 19 днів
в Кирилівці – 5 учнів – по 19 днів
Це діти з багатодітних сімей та сімей, які потребують допомоги.

