
ПРОТОКОЛ 

засідання загальних зборів 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з 

угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» 

від 27 серпня 2019 року 

 

Присутньо: 49 учасників (список додається). 

Голова зборів: Борисова Є.Е. 

Секретар зборів: Негер К.К. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт директора про результати 2018-2019 навчального року та літній 

період 2019 року. 

 

СЛУХАЛИ: Звіт Ковача П.П. про результати навчально-виховної роботи  та 

фінансової діяльності навчально-виховного комплексу у 2018-2019 

навчальному році (додається). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти звіт директора за 2018-2019 навчальний рік, роботу 

закладу визнати позитивною.  

Голосували: «ЗА» - 49, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

 

 

 

 

Голова зборів                         Борисова Є.Е. 

 

 

 

Секретар зборів                      Негер К.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт   

керівника навчально-виховного комплексу  

«ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

 

1. Загальні відомості про навчальний заклад: 

- навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня з 

угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» Ужгородської міської 

ради Закарпатської області»;  

- форма власності - комунальна; 

- юридична адреса навчального закладу – м. Ужгород,                                 

вул. Грушевського 39А; 

- мова виховання та навчання - угорська; 

- кількість класів, місць за проектом – 11; 330; 

- кількість учнів у навчальному закладі – 252; 

- протягом навчального року вибуло 7 учнів (в основному на навчання 

за кордон), прибула 1 учениця; із закладу випущено 8 учнів 11 класу, 

до першого класу на 2019-2020 навчальний рік зараховано 35 учнів; 

- режим роботи навчального закладу – заклад працює у п’ятиденному 

робочому тижні, з 08.00 до 18.30, уроки починаються о 08.45 і 

тривають відповідно до розкладу. 

 

2. Матеріально-технічна база навчального закладу: 

Приміщення  та територія навчального закладу облаштовані, проведено 

поточний ремонт закладу, територія закладу обладнана камерами 

відеоспостереження. У вересні - грудні 2018 року було проведено утеплення 

та фарбування фасаду закладу за кошти благодійного фонду ім. Бетлена 

Габора (Угорщина); 

Приміщення  та територія навчального закладу відповідає санітарно-

гігієнічним нормам. 

Поліпшення  матеріально-технічної бази навчального закладу протягом 

навчального року: закуплено меблів, а саме: столів: у 2018 році на суму                    

29 000 грн., у 2019 році – на суму 43200 грн, шафи та інші меблі на суму 

40286 грн.. Крім того, закуплено техніки на 31757 грн (ноутбук з акустичною 

системою, багатофункціональний прилад), дидактичного матеріалу з різних 

навчальних предметів для старшої школи на суму 73 444 грн., спортивного 

обладнання для черлідінгу на суму 13660 грн..    

Правила охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі 

дотримуються.  

 

3. Кадрове забезпечення навчального закладу: 

- кількісний склад працівників навчального закладу (кількість 

штатних одиниць за штатним розписом - 48,7, кількість фактично зайнятих 

посад – 48,2, вакансії – 0,5 соціального педагога; з 01 вересня 2019 року  

вакантними є 1 ст. медсестри, 2 ст. вихователя групи продовженого дня, 



кількість педагогічних працівників - 26, обслуговуючого персоналу 10;  

- якісний склад педагогічних працівників У закладі працює 25 

вчителів, з них вищу категорію мають 10, першу категорію – 3, ІІ категорію - 

4, спеціалістів – 2, молодших спеціалістів - 6. П’ятеро вчителів мають 

педагогічне звання «учитель-методист», педагогічне звання «старший 

учитель» - 3. 

У 2018-2019 навчальному році у гімназії атестувалися: 

Казанцева Аннамарія Степанівна, вчитель англійської мови, на 

відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії  

«спеціаліст другої категорії»; 

Куруц Крістіна Іштванівна, практичний психолог, на відповідність 

займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої 

категорії». 

Курсову перепідготовку проходило 6 вчителів навчально-виховного 

комплексу при ЗІППО, а саме: Казанцева А.С. (жовтень 2018 р.), Кіш В.С. та 

Борисова Є.Е. (листопад 2018 р., курси по НУШ), Лавер К.М. (листопад – 

грудень, 2018 року), Кочан Е.Б., Зунко-Пушкар А.А. (січень-лютий, 2019 

року). Влітку курси по НУШ пройшли Ковач П.П., Митро Л.-Е.С.,            

Варга Н.А., Фюзешерій Б.С., Тхир А.Т. пройшла двотижневе навчання у 

Літній академії з української мови для вчителів початкових класів шкіл з 

мовами навчання національних меншин. Також вчителі закладу проходили 

закордонні курси підвищення кваліфікації, зокрема в Шаторолйоуйгель, 

Сарваш, Бекешчаба та інших містах Угорщини.  

Керівник  закладу: Ковач Петро Петрович, вища педагогічна освіта, 

педагогічний стаж – 24 роки, стаж роботи на посаді директора – 15 років. 

Заступники директора: 

Борисова Єва Елемирівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, вища педагогічна освіта, педагогічний стаж – 26 років, стаж роботи 

на посаді заступника директора – 15 років; 

Поляк Єва Адальбертівна, заступник директора з виховної роботи, 

вища педагогічна освіта, педагогічний стаж – 37 років, стаж роботи на посаді 

заступника директора – 12 років.  

 

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі: 

Медичне обслуговування у закладі проводиться лікарем та медичною 

сестрою, які є у постійному штаті закладу. Разом з міською дитячою 

поліклінікою, міською поліклінікою № 2 проводяться планові медичні огляди 

учнів та вчителів відповідно до графіку. Щорічно у закладі проводяться дні 

здоров’я, з метою проведення лекцій для учнів та батьків запрошуються 

спеціалісти різних напрямків, з учнями 8 класу було проведено практичне 

заняття з надання першої долікарської медичної допомоги.  

 

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі: 



Харчування учнів закладу проводиться ФОП «Мешко Е.», яка орендує 

у закладі приміщення кухні та складів.  

Технологічне  та холодильне обладнання наявне і знаходиться у  

робочому стані; кадровим забезпеченням харчоблоку займається приватний 

підприємець. Учні отримують сніданок (за бажанням), обід та полуденок (для 

тих, хто відвідує групу подовженого дня – обов’язково, для учнів 5-11 класів 

– за бажанням).  

Учні пільгових категорій звільняються від оплати за харчування 

відповідно до чинного законодавства. 

Харчоблок та навчальний заклад систематично перевіряються 

працівниками санітарно-епідеміологічної служби, під час перевірок 

серйозних порушень не виявлено, зауваження висловлені у приписах, 

усуваються по можливості.  

 

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі: 

Організація науково-методичної роботи у навчально-виховному 

комплексі в 2018 - 2019 навчальному році здійснювалася відповідно до 

наказу від 11 вересня 2018 року № 165 «Про організацію науково-методичної 

роботи у НВК у 2018-2019 навчальному році» та була спрямована на 

підвищення ролі системи методичної освіти педпрацівників у забезпеченні 

реформування неперервної національної освіти України, на вирішення 

проблемного питання НВК «Виховання справжнього громадянина України 

через збереження національної самобутності учнів в умовах двомовного 

освітнього середовища». 
Методична робота у навчально-виховному комплексі була 

організована через роботу шкільних методичних обєднань вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу 

та класних керівників, котрі працювали за власними графіками роботи і 

засідали один раз в четверть. Крім того, працювала Школа професійної 

адаптації молодого та малодосвідченого педагога під керівництвом  

Борисової Є.Е.. До її складу в основному входили учителі початкових класів 

та вихователі групи продовженого дня. В період між засіданнями вчителі 

відвідували уроки один одного. Найчастіше проблеми, пов’язані з 

організацією навчально-виховної роботи обговорюються у формі методичних 

консультацій чи в індивідуальному порядку. З багатьох предметів поновлено 

і постійно оновлюються тематичні інформаційні стенди.  

Вчителі навчально-виховного комплексу регулярно відвідували 

шкільні та міські методичні заходи  з різних предметів, тренінги, організовані 

вітчизняними та зарубіжними тренерами, також на базі закладу було 

проведено засідання міських методичних об’єднань вчителів угорської мови 

та літератури, практичних психологів та класних керівників. 

Вчителі закладу були учасниками таких заходів: 

11-12 жовтня 2018 року Лавер К.М., Борисова Є.Е., взяли участь у 



Міжнародній науковій конференції «Україністика в Угорщині та поза її 

межами», Ніредьгаза;  

24 - 25 жовтня 2018 року Борисова Є.Е. була  учасником діалогового 

заходу «Дорожня карта: виклики та можливості для мов національних 

меншин»;  

18 травня 2019 року Тхир А.Т., Лавер К.М., Рінгер К.В. – учасники 

освітянського форуму «Формування компетентностей на уроках української 

мови та літератури в умовах переходу до Нової української школи». 

Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В. продовжують роботу над  

створенням програм та підручників з української мови для шкіл з угорською 

мовою навчання.  

В навчально-виховному комплексі працює кабінет української мови та 

літератури, кабінети інформатики та кабінет фізики. Вчителі закладу 

регулярно вивчають методичну літературу з предметів, що викладають, в 

основному  у електронному варіанті, використовуючи можливості  Інтернету. 

Кабінет інформатики дає можливість продовжити навчання у вільній формі 

для вивчення різних мов програмування, а також користуватися Інтернет-

технологіями. Вільний wi-fi на території закладу та сучасне обладнання 

кабінетів дозволяє урізноманітнювати форми роботи  з учнями, залучати їх 

до проектної діяльності, використовувати нові методи навчання. 

Вчителями-предметниками був проведений І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових предметів, педагоги закладу залучаються до 

перевірки та перекладу завдань на ІІ та ІІІ етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та їх проведення. Учні НВК були учасниками та переможцями 

міських конкурсів «Права людини в Ужгороді очима дітей», конкурсу 

«Воскресни, писанко!», Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого  мистецтва, учасниками Малої академії наук з 

психології та історії, обласного конкурсу читання казок у м. Берегові, в             

м. Ужгороді та інших.  Вчителі НВК систематично керують педагогічною 

практикою студентів УжНУ та інших навчальних закладів. 

У 2018 - 2019 навчальному році учні НВК досягли непоганих 

досягнень. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні посіли 11 

призових місць, у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад посіли 3 

призових місця, у ІV етапі – 1 місце.  

Важливе значення для оцінки результатів навчальної діяльності як 

учнів, так і вчителів мають результати обласних  предметних олімпіад, 

організованих Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством. 

Тут учні гімназії  посіли 8 призових місць. Учні взяли участь у Міжнародній 

олімпіаді з математики ім.Ілони Зріні. Учні, які у цих змаганнях посіли перші 

15 місць, мали змогу тиждень безкоштовно відпочивати в Угорщині на березі 

Балатону.  

Колектив закладу працює над тим, щоб разом із збереженням 

національної самобутності учнів виховати справжнього громадянина 

України. З цією метою вивчаються історія України та Угорщини, українська 



та угорська література. На уроках  математики, історії України та інших 

предметів навчальної програми учні вивчають термінологію на двох мовах.  

 У навчально-виховному комплексі працює шкільний хор, 

вокальний ансамбль,  гурток драматичного мистецтва та інші. Їхні виступи 

можна було побачити на різних шкільних та позашкільних заходах: на 

концертах, присвячених Дню міста та Дню захисту дітей на площі 

Театральній, на зустрічі з колишніми випускниками гімназії, на різних 

шкільних святах («Посвячення у гімназисти», «Різдвяний концерт», «День 

Матері», «Останній дзвінок» тощо). Навчально-виробнича практика 

виконується з краєзнавчим компонентом. Учні гімназії були учасниками 

обласних культурно-просвітніх акцій «Читаємо Шевченка разом українською 

та мовами національних меншин» та майстер-класу з писанкарства, 

організованих за сприяння Центру культур національних меншин Закарпаття. 

У результаті учні були нагороджені «Кобзарями» Т.Шевченка та книгами 

альбомами-атласами «Писанки Карпат».  

Протягом навчального року були проведені наступні заходи: свято до 

Дня вчителя; вечір-реквіум, присвячений памяті жертв при м.Арад; вечір-

реквіум, присвячений відзначенню подій 1956 року; свято Миколая; свято 

“Посвячення у гімназисти”; зустріч з колишніми учнями гімназії; літературні 

журнали до Дня Соборності України, дня народження Т.Г.Шевченка та 

інших видатних подій; вечір до Національного свята угорців 15 березня; 

вшанування пам’яті жертв Голодомору; виставка «Великодній кошик»; бал –

маскарад «Форшонг»; концерт до Дня матері; тиждень угорської культури; 

тиждень екології та відзначення Дня Землі; акція-конкурс «Хто більше збере 

макулатури»; участь у акції «Серце до серця»; догляд за могилами угорських 

солдатів на кладовищі мікрорайону «Шахта»; зустріч із працівниками 

патрульної поліції у рамках Тижня безпеки дорожнього руху; різноманітні 

конкурси малюнків та плакатів на різні теми тощо. 

Всі заходи висвітлені на сайті закладу.  

 Також учні закладу брали участь у різноманітних міських спортивних 

змаганнях. 

У рамках програм «Без кордонів» та громадської організації   імені 

Ракоці  учні гімназії мали змогу відвідати визначні місця Угорщини, 

Словаччини та України, пов’язані з історією угорського народу.  

Також у рамках програми «Без кордонів» заклад приймав гостей із 

навчальних закладів Угорщини.  

У школі працює учнівське врядування під керівництвом заступника 

директора з виховної роботи Поляк Є.А.. 

 

7. Управлінська діяльність у навчальному закладі: 

 Вивчення стану навчально-виховного процесу проводиться через 

проведення контрольних зрізів, узагальнення інформації про результати 

навчальних досягнень учнів у розрізі предметів, класів, персональних 

досягнень учня, аналізу результатів державної підсумкової атестації та ЗНО.  



 У результаті дослідження виявилося, що з 219 учнів НВК, які були 

оцінені за результатами семестру,  на високому рівні навчаються 44 учнів             

(20,1 %) – у порівнянні з минулим навчальним роком показник збільшився на 

5,7%, 75 учнів (34,2%)  навчаються на високому та достатньому рівнях, з них 

одинадцятеро мають по одному результату достатнього рівня – у порівнянні з 

минулим навчальним роком цей показник зменшився на 3,1%. 90 учнів 

навчаються з результативністю від середнього до високого рівнів, що складає 

41,1 % від загальної кількості учнів, з них 21 мають тільки по одному 

результату середнього рівня, - у порівнянні з аналогічним показником 

минулого року цей результат зменшився на 3,4%. Результати низького рівня 

отримали десятеро учнів закладу, що становить 4,6 % від загальної кількості, 

неатестованих учнів немає. Учні першого  класу  початкової ланки в 

основному справляються з виконанням навчальної програми.   

Під час аналізу навчальних досягнень класів з огляду на предмети та 

взагалі виявлено наступне: середній бал по закладу становить 8,9. Результат у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року покращився на 0,1 бала. 

Найнижчий середній бал  - у 3(7) класі з фізики – 5,2.  

Щодо аналізу рівня кваліфікації учителів, то адміністрація закладу 

проводить планову атестацію кожного вчителя, крім того ведеться 

спостереження за особистою динамікою розвитку кожного вчителя, під час 

якої до уваги беруться і такі показники, як: результативність діяльності 

викладача; його участь у шкільних та позашкільних заходах, якість 

проведення заходів, організованих вчителем; відгуки про роботу вчителя від 

батьків та учнів, здатність співпрацювати з колегами тощо.  

 

 

8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі: 

Робота з батьками у закладі ведеться в основному через класних 

керівників, у разі потреби з батьками індивідуально співпрацює адміністрація 

закладу. Систематично проводяться батьківські збори, у кожному з класів діє 

батьківський комітет, який тісно співпрацює з класним керівником. 

Піклувальної ради заклад немає. Практикується залучати батьків до 

профорієнтаційної роботи, наприклад, минулого року учням було проведено 

лекцію про роботу банківської системи.  

Крім того, заклад співпрацює з Консульством Угорщини в Україні,  

різноманітними громадськими організаціями, фондами, Центром зайнятості 

та іншими, які допомагають у покращенні матеріальної бази закладу та 

організації виховної роботи з учнями.  

 


