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«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Загальношкільними розширеними 

батьківськими зборами від 12.09.2019 р. 
(Протокол № 01/2019 від 12.09.2019) 

 

 

 

З В І Т 
Батьківського комітету школи І-ІІІ ст. № 78 м. Києва  

за 2018-19 навчальний рік 
   

 

   Робота батьківського комітету 

школи в звітному році була 

спланована разом з 

батьківськими комітетами класів, 

адміністрацією школи, радою 

учнівського самоврядування і 

спрямована на покращення умов 

навчання наших учнів, праці 

шкільного колективу та зміцнення 

матеріально-технічної бази 

школи. 

З цією метою та згідно 

затвердженого на попередніх 

загальношкільних батьківських зборах 

перспективного плану робіт 

(відповідно до протоколу зборів), а також узгоджено до результатів 

опитування і численних звернень батьків учнів нашої школи, в 2018-19 

навчальному році всі благодійні добровільні внески були використані 

виключно згідно цільового призначення за принципом прозорості й 

відкритості діяльності.  

А саме: 

 

ПРИДБАНО: 
 Парти учнівські з полкою і 

заокругленими кутами – 46 шт.;   

 стільці учнівські на металевому 

каркасі – 152 шт.; 
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 стільці офісного типу – 

20 шт.; 

 дивани кольорові 

шкіряні у вестибюль 

школи – 3 шт.; 

 комп’ютери з 

комплектуючими для 

роботи вчителів – 3 шт.,  

 комп’ютерні мишки – 15 

шт., 

 багатофункціональний пристрій з можливістю друкування і копіювання 

для друку навчальних і методичних матеріалів – 3 шт.,  

 знищувач паперу для  утилізації списаних архівних матеріалів – 1 шт.,  

 лампи настільні для забезпечення 

роботи в вечірній час; 

 спеціальні зошити з друкованою 

основою для перших класів задля 

забезпечення учнів необхідним 

дидактичним матеріалом; 

 періодичні видання на 2019 рік для 

забезпечення інформаційних потреб 

учнів, вчителів та бібліотеки школи;  

 м’ячі баскетбольні для занять під 

час уроків фізкультури і в секціях;  

 дошка демонстраційна для занять 

з шахів; 

 для забезпечення більш якісного 

прибирання великих площ школи за 

рекомендації відповідних служб добавлено високоякісні і сучасні 

господарчі товари та витратні матеріали (миючі, чистячі та 

дезінфікуючі засоби, засоби для прибирання та інші супутні товари);  

 медичні препарати і перев’язувальні матеріали, рекомендовані МОЗ 

до застосування в дитячих установах, і дійсно потрібні для 

забезпечення медичних кабінетів; 

 дезінфікуючі засоби для знезараження і очищення води в дитячому 

басейні згідно аналізу СЕС проб води; 

 калорифери в систему вентиляції для нормалізації температури в 

зимовий період у приміщеннях класів старшої школи;  

 фіксатори на відкриття вікон в каб. 312. 
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НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ: 
 на замовлення виготовлено пам’ятні 

керамічні медалі випускникам школи в 

традиційному стилі українського народного 

промислу за авторським дизайном в майстерні 

члена Спілки художників України Марка Голенка; 

 всім учасникам загальношкільної щорічної 

Виставки домашніх улюбленців було вручено 

заохочувальні подарунки; 

 оформлено стенд з історії та діяльності школи 

в музеї біля Актової зали; 

 до Новорічних свят придбано нову 

штучну ялинку заввишки 3 метри в 

атріум школи;  

 цінні подарунки і гарні іграшки були 

традиційно вручені на святі 

Останнього дзвоника переможцям 

шкільних, районних і міських конкурсів 

і олімпіад; 

 замовлено солодкі призи для учнів 

класів, що стали переможцями в 

конкурсі «Кращий клас 

паралелі» за підсумками 

навчального року; 

 здійснено інформативне 

супроводження життя школи на 

сайті Education.ua;  

 в рамках відзначення Дня 

народження школи проведено 

квітневий фестиваль «Моя 

улюблена 78 школа» і 

виготовлено тематичну 

продукцію – пазли з 

зображенням школи; 

 опрацьовано випуск шкільної 

газети.  
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ПІДТРИМАНО ПОТОЧНІ  ПРОГРАМИ: 
 цілодобова охорона 

приміщення школи та 

прилеглої території двома 

постами, сформованими  

працівниками ліцензованої 

охоронної фірми за договором; 

 надання послуг оперативного 

реагування у випадку загрози 

Поліцією охорони м. Києва - 

«тривожна кнопка»; 

 Інтернет, функціонування системи 

відео-спостереження, комп’ютерних мереж і 

серверу школи;  

 обслуговування і ремонт оргтехніки 

(тестування, оновлення, заміна неробочої, 

придбання комплектуючих і блоків живлення, 

розширення пам’яті, поточний ремонт, 

заправка картриджів для принтерів та 

ксероксів, монтаж і комплектація інтерактивних 

комплексів та комп’ютерних систем, заміна зламаних пультів, ремонт 

проекторів з заміною ламп тощо); 

 функціонування електро-годинникової 

станції подачі дзвінків; 

 щомісячне технічне обслуговування 

вентиляційної системи школи; 

 обслуговування акваріумів в фойє школи, 

заміна фільтрів, придбання кормів для риб; 

 оплата щомісячних проїзних квитків в метро 

для малозабезпечених технічних  

працівників школи 

та молодих вчителів 

і спеціалістів; 

 замовлення 

публікацій інформаційного характеру і 

оголошень в друкованих та інтернет-виданнях. 
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РЕМОНТНІ  та інші РОБОТИ: 
 спеціалізованою клінінговою 

компанією виконано висотну чистку 

фігурних елементів в атріумі школи;   

 здійснено косметично-малярний 

ремонт вестибюлю школи з 

встановленням нових меблів; 

 повністю відремонтовано парти 

учнівські (з розбиранням, доставкою 

до столярного цеху на заводі, 

термокраймуванням, обрізкою, 

встановленням нової фурнітури та 

зборкою) загальною кількістю: в 

кабінетах старшої школи – 87 шт., в 

кабінетах молодшої школи – 125 шт.;  

 відремонтовано (з заміною зіпсованих 

деталей, спинок і сидінь) стільці учнівські в 

кабінетах старшої школи – 88 шт.; 

 здійснено косметично-

малярний ремонт навчально-

методичних кабінетів молодшої 

школи – 7 кабінетів; 

 здійснено косметично-

малярний ремонт коридорів 

молодшої школи на ІІІ поверсі; 

 здійснено косметично-малярний 

ремонт на центральних сходах 

школи з першого по п’ятий поверх;  

 здійснено повний ремонт двох 

навчально-методичних кабінетів 

іноземної мови та частковий ремонт 

стін в одному з кабінетів іноземної 

мови; 

 в навчальних кабінетах, коридорах і 

туалетах пофарбовано батареї 

опалення, що потребували 

оновлення, стійкою спеціалізованою 

фарбою; 
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 зроблено ремонт системи опалення з 

переукладанням труб в приміщенні 

дитячого басейну школи після аварії; 

 облаштовано пішохідну зону навкруги 

чаши дитячого басейну за професійним 

дизайнерським проектом після ремонту 

системи опалення;  

 виконана ревізія електрики школи 

(закупівля і заміна ламп, стартерів, 

лампочок накалювання, прожекторних 

чипів тощо); 

 проводилась постійна ревізія точок 

підключення 

до 

водопостачання та каналізації, ремонт та 

налагодження (заміна шлангів, труб, 

прокладок, кранів, ковпачків зливу, 

спускових кранів до чаш генуа тощо); 

 обслуговуючою спеціалізованою фірмою 

виконано заміну дренажного насосу в 

системі кондиціонування Актової зали; 

виконано заміну фільтраційного 

матеріалу, строк служби якого закінчився; 

 в 

навчальних класах і атріумі школи 

здійснено латковий ремонт підлоги, 

що була в аварійному стані, 

загрожуючи травмуванням учнів – 8 

кабінетів і атріум;   

 спеціалізованою клінінговою 

компанією виконано мийку і хімчистку 

вхідних килимів у вестибюлі школи;   

 виконано поточний ремонт 

дитячих майданчиків на подвір’ї 

школи; 

 організовано вивіз будівельного та 

пакувального сміття після закінчення 

ремонтних робіт; 

 на подвір’ї школи відновлено 

фасадну плитку, що відпала, 
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зроблено переукладку тротуарної плитки 

навколо просівшого комунікаційного 

люку, пофарбовано кришки люків стійкою 

до атмосферного впливу та стирання 

фарбою; 

 в шкільному сквері зроблено оновлення 

паркових лав з заміною дерев’яної 

частини на нову та покриттям 

спеціальною захисною олією-фарбою, 

стійкою до опадів і перепадів 

температури; 

 на спортивному майданчику школи біля 

дитячого майданчику закуплено і 

укладено протитравматичне 

прорезинене покриття товщиною 30 мм; 

 замовлено і зроблено ремонт 

захисних ролет вікон першого 

поверху; 

 виконано заміну серцевин 

замків в спортивних роздягальнях; 

 здійснено ремонт шахових 

годинників в спеціалізованому 

кабінеті; 

 оплачено хімчистку ігрових 

килимів для учнів молодшої школи;  

 виконано настройку піаніно 

для музичних занять; 

 зроблено ремонт шкільного 

обладнання фірми Керхер; 

 зроблено поточний ремонт-

перетяжка м’яких меблів, що були 

зіпсовані або порвані;  

 для виконання поточних ремонтних робіт в приміщеннях школи було 

придбано будівельні матеріали і витратні засоби: фарба високоякісна 

інтер’єра, штукатурні і сипучі суміші, сантехнічні 

елементи, пензлі, емаль, лак, ґрунтовка, труби 

для водопостачання і опалення європейського 

виготовлення, плитка керамічна вітчизняного 

виробництва, інше; а також витратні меблеві 

матеріали і фурнітура. 
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 Роботу батьківського комітету школи за звітній період було 
перевірено незалежним аудитором: порушення відсутні, 
зауважень немає, облік витрат підтверджено первинними 
документами. Робота і документальний облік ведеться 
прозоро. 

На засідання Загальношкільних розширених батьківських 
зборів 12.09.2019р. роботу Батьківського комітету школи 
визнано задовільною, звіт за 2018-2019 навчальний рік 
затверджено і оприлюднено. 

 
 
 

Перспективний план  
використання благодійних внесків батьків  

на 2019-20 навчальний рік 
 

1. Продовження фінансування всіх основних 
програм розвитку школи, забезпечення 
матеріальних, технічних та санітарних 
потреб і норм, а також зміцнення умов 
безпечного перебування учнів в школі. 

2. Ремонт корпусних меблів, парт, учнівських 
стільців, перетяжка м’яких меблів та інше - за 
потребою.  

3. Оновлення  і ремонт комп’ютерів, ламп 
та  проекторів для мультимедійних 
комплексів  - за потребою.  

4. Контроль і заміна зношених чи зламаних 
сантехнічних елементів в системі каналізації 
і водопостачання. 

5. Оновлення  і осучаснення засобів  для прибирання.  
6. Проведення щорічних свят школи. 
7. Косметичний ремонт класів, кабінетів та 

коридорів. 
8. Ремонт спортивної зали на IV поверсі. 
9. Ремонт частковий скляного куполу над 

атріумом школи. 
10. Ремонтні роботи в атріумі школи. 
11. Ремонт фасаду школи. 
12. Заміна вікон в класах молодшої школи. 
13. Заміна зношених дверей в навчально-

методичних кабінетах. 
14. Оновлення покриття і огорожі футбольного 

поля на задньому подвір’ї школи. 
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Також планується проводити анкетування 
батьків і учнів, складати орієнтовний план 
роботи батьківського комітету школи та 
залучати батьків до проведення рейдів 
перевірок санітарного стану школи, шкільної 
їдальні, перевірки виконання учнями Правил 
школи щодо дотримання естетичних норм, 
запізнень, шкільної форми, правил 
користування мобільними телефонами і т.і. 

 
 

 

Шановні батьки! 
 

Висловлюємо Вам щиру 

подяку за важливу і 

суттєву допомогу та 

підтримку у створенні 

безпечних, належних 

санітарно-гігієнічних та 

приємних умов для 

навчання наших з Вами 

дітей! 

Щиро сподіваємось на 

подальшу співпрацю! 
 
 

 
 
 
 
З повагою,  

 
Перший заступник Голови батьківського 
комітету школи  

 
 
 

О. О. Костинська. 
 
09.09.2019 р.  
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	 всім учасникам загальношкільної щорічної Виставки домашніх улюбленців було вручено заохочувальні подарунки;
	 оформлено стенд з історії та діяльності школи в музеї біля Актової зали;
	 до Новорічних свят придбано нову штучну ялинку заввишки 3 метри в атріум школи;
	 цінні подарунки і гарні іграшки були традиційно вручені на святі Останнього дзвоника переможцям шкільних, районних і міських конкурсів і олімпіад;
	 замовлено солодкі призи для учнів класів, що стали переможцями в конкурсі «Кращий клас паралелі» за підсумками навчального року;
	 здійснено інформативне супроводження життя школи на сайті Education.ua;
	 в рамках відзначення Дня народження школи проведено квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа» і виготовлено тематичну продукцію – пазли з зображенням школи;
	 опрацьовано випуск шкільної газети.
	ПІДТРИМАНО ПОТОЧНІ  ПРОГРАМИ:
	 цілодобова охорона приміщення школи та прилеглої території двома постами, сформованими  працівниками ліцензованої охоронної фірми за договором;
	 надання послуг оперативного реагування у випадку загрози Поліцією охорони м. Києва - «тривожна кнопка»;
	 Інтернет, функціонування системи відео-спостереження, комп’ютерних мереж і серверу школи;
	 обслуговування і ремонт оргтехніки (тестування, оновлення, заміна неробочої, придбання комплектуючих і блоків живлення, розширення пам’яті, поточний ремонт, заправка картриджів для принтерів та ксероксів, монтаж і комплектація інтерактивних комплекс...
	 функціонування електро-годинникової станції подачі дзвінків;
	 щомісячне технічне обслуговування вентиляційної системи школи;
	 обслуговування акваріумів в фойє школи, заміна фільтрів, придбання кормів для риб;
	 оплата щомісячних проїзних квитків в метро для малозабезпечених технічних  працівників школи та молодих вчителів і спеціалістів;
	 замовлення публікацій інформаційного характеру і оголошень в друкованих та інтернет-виданнях.
	РЕМОНТНІ  та інші РОБОТИ:
	 спеціалізованою клінінговою компанією виконано висотну чистку фігурних елементів в атріумі школи;
	 здійснено косметично-малярний ремонт вестибюлю школи з встановленням нових меблів;
	 повністю відремонтовано парти учнівські (з розбиранням, доставкою до столярного цеху на заводі, термокраймуванням, обрізкою, встановленням нової фурнітури та зборкою) загальною кількістю: в кабінетах старшої школи – 87 шт., в кабінетах молодшої школ...
	 відремонтовано (з заміною зіпсованих деталей, спинок і сидінь) стільці учнівські в кабінетах старшої школи – 88 шт.;
	 здійснено косметично-малярний ремонт навчально-методичних кабінетів молодшої школи – 7 кабінетів;
	 здійснено косметично-малярний ремонт коридорів молодшої школи на ІІІ поверсі;
	 здійснено косметично-малярний ремонт на центральних сходах школи з першого по п’ятий поверх;
	 здійснено повний ремонт двох навчально-методичних кабінетів іноземної мови та частковий ремонт стін в одному з кабінетів іноземної мови;
	 в навчальних кабінетах, коридорах і туалетах пофарбовано батареї опалення, що потребували оновлення, стійкою спеціалізованою фарбою;
	 зроблено ремонт системи опалення з переукладанням труб в приміщенні дитячого басейну школи після аварії;
	 облаштовано пішохідну зону навкруги чаши дитячого басейну за професійним дизайнерським проектом після ремонту системи опалення;
	 виконана ревізія електрики школи (закупівля і заміна ламп, стартерів, лампочок накалювання, прожекторних чипів тощо);
	 проводилась постійна ревізія точок підключення до водопостачання та каналізації, ремонт та налагодження (заміна шлангів, труб, прокладок, кранів, ковпачків зливу, спускових кранів до чаш генуа тощо);
	 обслуговуючою спеціалізованою фірмою виконано заміну дренажного насосу в системі кондиціонування Актової зали; виконано заміну фільтраційного матеріалу, строк служби якого закінчився;
	 в навчальних класах і атріумі школи здійснено латковий ремонт підлоги, що була в аварійному стані, загрожуючи травмуванням учнів – 8 кабінетів і атріум;
	 спеціалізованою клінінговою компанією виконано мийку і хімчистку вхідних килимів у вестибюлі школи;
	 виконано поточний ремонт дитячих майданчиків на подвір’ї школи;
	 організовано вивіз будівельного та пакувального сміття після закінчення ремонтних робіт;
	 на подвір’ї школи відновлено фасадну плитку, що відпала, зроблено переукладку тротуарної плитки навколо просівшого комунікаційного люку, пофарбовано кришки люків стійкою до атмосферного впливу та стирання фарбою;
	 в шкільному сквері зроблено оновлення паркових лав з заміною дерев’яної частини на нову та покриттям спеціальною захисною олією-фарбою, стійкою до опадів і перепадів температури;
	 на спортивному майданчику школи біля дитячого майданчику закуплено і укладено протитравматичне прорезинене покриття товщиною 30 мм;
	 замовлено і зроблено ремонт захисних ролет вікон першого поверху;
	 виконано заміну серцевин замків в спортивних роздягальнях;
	 здійснено ремонт шахових годинників в спеціалізованому кабінеті;
	 оплачено хімчистку ігрових килимів для учнів молодшої школи;
	 виконано настройку піаніно для музичних занять;
	 зроблено ремонт шкільного обладнання фірми Керхер;
	 зроблено поточний ремонт-перетяжка м’яких меблів, що були зіпсовані або порвані;
	 для виконання поточних ремонтних робіт в приміщеннях школи було придбано будівельні матеріали і витратні засоби: фарба високоякісна інтер’єра, штукатурні і сипучі суміші, сантехнічні елементи, пензлі, емаль, лак, ґрунтовка, труби для водопостачання ...
	Роботу батьківського комітету школи за звітній період було перевірено незалежним аудитором: порушення відсутні, зауважень немає, облік витрат підтверджено первинними документами. Робота і документальний облік ведеться прозоро.
	На засідання Загальношкільних розширених батьківських зборів 12.09.2019р. роботу Батьківського комітету школи визнано задовільною, звіт за 2018-2019 навчальний рік затверджено і оприлюднено.
	на 2019-20 навчальний рік
	1. Продовження фінансування всіх основних програм розвитку школи, забезпечення матеріальних, технічних та санітарних потреб і норм, а також зміцнення умов безпечного перебування учнів в школі.
	2. Ремонт корпусних меблів, парт, учнівських стільців, перетяжка м’яких меблів та інше - за потребою.
	3. Оновлення  і ремонт комп’ютерів, ламп та  проекторів для мультимедійних комплексів  - за потребою.
	4. Контроль і заміна зношених чи зламаних сантехнічних елементів в системі каналізації і водопостачання.
	5. Оновлення  і осучаснення засобів  для прибирання.
	6. Проведення щорічних свят школи.
	7. Косметичний ремонт класів, кабінетів та коридорів.
	8. Ремонт спортивної зали на IV поверсі.
	9. Ремонт частковий скляного куполу над атріумом школи.
	10. Ремонтні роботи в атріумі школи.
	11. Ремонт фасаду школи.
	12. Заміна вікон в класах молодшої школи.
	13. Заміна зношених дверей в навчально-методичних кабінетах.
	14. Оновлення покриття і огорожі футбольного поля на задньому подвір’ї школи.
	Також планується проводити анкетування батьків і учнів, складати орієнтовний план роботи батьківського комітету школи та залучати батьків до проведення рейдів перевірок санітарного стану школи, шкільної їдальні, перевірки виконання учнями Правил школи...

