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Робота Громадської організації  

«Батьківська рада школи І-ІІІ ст. № 78 м. Києва»  

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 та звіту за 

попередній 2018-19 навчальний рік), а також узгоджено до 

результатів опитування і численних звернень батьків 

учнів нашої школи, в 2019-20 навчальному році всі 

благодійні добровільні внески були використані виключно 

згідно цільового призначення за принципом прозорості й 

відкритості діяльності.   

 

 

Батьк.Рада

• благодійність

• небайдужість

Школа 78

• навчання

• розвиток

ДІТИ

• перспектива

• гармонія

Школа

ДітиБатьки
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ПІДТРИМАННЯ ПОСТІЙНИХ  ПРОГРАМ: 

 

 БЕЗПЕКА УЧНІВ і 

ШКОЛИ як ОБ’ЄКТУ – 

цілодобова  охорона 

приміщення  школи  та 

прилеглої  території  двома 

постами,  сформованими  

працівниками  ліцензованої 

охоронної фірми за договором;  

 надання послуг 

оперативного реагування у 

випадку 

загрози чи 

надзвичайної ситуації Поліцією охорони м. Києва – 

«тривожна кнопка»;  

 обслуговування і ремонт оргтехніки (тестування, 

оновлення, заміна неробочої, придбання комплектуючих 

і блоків живлення, розширення  пам’яті,  поточний 

 ремонт, заправка картриджів для  принтерів  та 

ксероксів) для забезпечення робочого процесу;  

 заміна зламаних пультів керування проекторами, ремонт проекторів з 

відновленням чи встановленням нових ламп, елементів живлення, тощо;  

 встановлення, монтаж і комплектація інтерактивних комплексів в 

навчальних кабінетах, де вони були відсутні, а також модернізація 

вчительських комп’ютерних систем;  

 технічне 

 обслуговування 

вентиляційної системи 

школи, заміна 

вентиляційних двигунів, 

деталей, фільтрів, що 

вийшли з ладу або строк 

служби яких закінчився;  

 функціонування 

 електро-годинникової станції подачі дзвінків;  



 
4 

 

   доступ до мережі Інтернет, функціонування шкільної системи 

відеоспостереження, комп’ютерних мереж і серверу школи;   

 обслуговування акваріумів в 

фойє школи, заміна фільтрів, 

придбання кормів для риб, а також 

придбання нових рибок;  

 оплата щомісячних проїзних 

квитків в метро 

для мало-

забезпечених 

технічних працівників школи та молодих вчителів 

і спеціалістів в перші місяці навчального 

року;  

 інформаційне супроводження в 

 інтернет-виданнях.  

 

 

 

стабіль-
но

безпе-
рервно

постійно
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИХОВНИХ ПРОЦЕСІВ: 
 

 ЕСТЕТИЧНЕ й ЕМОЦІЙНЕ 

НАСИЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ через  

створення гарного настрою під час 

свят, прикрашання атріуму, 

вестибюлю та аудиторій;  

 придбання нових новорічних 

прикрас та гірлянд зі штучної хвої, 

вуличного проектора новорічного 

характеру;  

 замовлення і виготовлення 

сувенірної продукції інформаційного 

характеру з притаманними шкільними 

елементами;  

 забезпечення загальношкільних 

заходів необхідними витратними 

матеріалами та елементами. 

 

 

 
Дитячі 

ініціативи

Комфортна 
атмосфера

Довіра і 
спілкування
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СТВОРЕННЯ  КОМФОРТНИХ  УМОВ: 
ЛІКВІДАЦІЯ НЕЕСТЕТИЧНИХ, ПОШКОДЖЕНИХ чи АВАРІЙНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ декору, покриття стін, керамічної плитки, що виникли 

внаслідок природнього зносу, а також через усадку будівлі школи: 

 зроблено ремонт роздягальні для дівчат;   

 зроблено ремонт роздягальні для хлопців 

біля басейну з використанням унікальної 

керамічної плитки Атем з Міжнародної виставки за 

ексклюзивною розробкою художника;   
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 зроблено ремонт за професійним дизайнерським проектом 

роздягальні для дівчат біля спортивної зали на ІІІ поверсі; 

 зроблено ремонт за професійним дизайнерським проектом 

роздягальні для хлопців біля спортивної зали на ІІІ поверсі; 

 зроблено ремонт за професійним дизайнерським проектом 

роздягальні для дівчат біля спортивної зали на ІV поверсі; 

 зроблено 

ремонт за 

професійним 

дизайнерським 

проектом 

роздягальні для 

хлопців біля 

спортивної зали 

на ІV поверсі; 
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 зроблено 

ремонт душової 

кімнати біля 

спортивних 

роздягальнь; 

 виконано 

поточний ремонт 

інженерної 

системи басейну 

з заміною 

сантехнічних кранів і заглушок, що 

вийшли з ладу; 

 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);  

 виконана ревізія електрики школи (закупівля і заміна ламп, стартерів, 

лампочок накалювання тощо);  

 обслуговуючою спеціалізованою 

фірмою виконано чистка, заміна фільтрів, 

дозаправка, ремонт кондиціонерів, а також 

заміна компресорів та елементів, що вийшли 

з ладу, в системі кондиціонування в 

навчальних кабінетах, серверній та 

службовому приміщенні охорони; 

 замовлено і встановлено 

металопластикову тамбурну конструкцію, що 

закрила вихід на покрівлю школи задля 

створення безпечних умов на п’ятому поверсі 

і унеможливлення самостійного виходу учнів;  

 здійснено ремонт захисних ролетів на першому поверсі з заміною 

перетертих і зношених елементів; 

 зроблено ремонт внутрішніх віконних жалюзі в кабінетах старшої 

школи з заміною зламаних деталей; 
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 проведено ревізію існуючої мережи 

відеоспостереження, її розширення і вдосконалення 

із встановленням нового реєстратора, жорсткого 

накопичувального диску та 9 додаткових камер; 

 здійснено заміну пошкоджених склопакетів в 

кабінеті 210 і на вхідних дверях їдальні; 

 виконано поточний ремонт різографа;   

 виконано поточний ремонт дитячих 

майданчиків на подвір’ї школи;  

 пофарбовано зовнішню металеву огорожу – майже  

300 погонних метрів;   

 

 зроблено ремонт вбиральні для вчителів 

на ІІ поверсі з заміною сантехніки (ліворуч від центральних сходів);   

 зроблено ремонт вбиральні для вчителів на ІІ поверсі (праворуч від 

центральних сходів); 
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 здійснено  косметично-малярний ремонт п’яти 

навчальних кабінетів та кабінету фізеотерапії;  

 стін спортивної зали на IV поверсі школи;  

  

 через знос і неестетичний 

вигляд виконано фарбування 

двох башт в атріумі на повну 

висоту якісною фарбоюблю-

реймондовського відтінку сапфірової 

лазурі, а також жовтих карт на 

центральних сходах на всіх п’яти 

поверхах; 

 продовжено ремонт  учнівських 

стільців (з розбиранням,  встановленням 
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нових сидушок і спинок та зборкою) – 59 шт.;   

 відремонтовано парти учнівські (з розбиранням, доставкою до 

столярного цеху на  заводі, термокраймуванням, обрізкою, 

встановленням нової фурнітури та зборкою);  

 зроблено поточний ремонт і перетяжка м’яких меблів, що були 

зіпсовані або порвані;   

 в навчальних 

кабінетах під 

рукомийниками 

замінено тумби, що 

вже не підлягали 

ремонту, які були 

замовлені і виконані в 

точному дизайні 

існуючих, а також 

замінено самі 

рукомийники, 

змішувачі та сантехнічні комплектуючі – 9 кабінетів;  

 організовано вивіз будівельного та 

пакувального сміття;  

 в шкільному сквері проведено 

парково-ландшафтні роботи, а також 

очистка, санація, обробка від шкідників 

та внесення добрив. 
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ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ: 

 

  ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНИХ 

РЕМОНТНИХ РОБІТ і ЗМІЦНЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 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.  

 інструменти, медикаменти, витратні 

матеріали та індикатори для 

забезпечення стоматологічного кабінету 

школи,  

 медичні препарати і перев’язувальні 

матеріали, рекомендовані МОЗ до 

застосування в дитячих установах, і 

дійсно потрібні для забезпечення 

медичних кабінетів;  

 для забезпечення більш якісного 

прибирання великих площ школи за  

рекомендації відповідних служб 

добавлено високоякісні і сучасні 

господарчі товари та витратні матеріали (дезінфікуючі засоби, миючі, 

чистячі, засоби для прибирання та інші супутні товари);   

 дезінфікуючі засоби для знезараження і очищення води в дитячому 

басейні згідно аналізу СЕС проб води;  

 додаткові канцелярські товари та принтерні чорнила для 

забезпечення діловодства закладу; 

 спеціальні зошити з друкованою основою для перших класів задля 

забезпечення учнів необхідним дидактичним матеріалом;  
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 замовлено періодичні видання на 2020 рік для забезпечення 

інформаційних потреб учнів, вчителів та бібліотеки школи;  

 гідрометри на вимогу Санепідемстанції;  

 ключниці протипожежні згідно рекомендацій за Актом перевірки стану 

протипожежної охорони школи; 

 підноси для роздачі страв 

та посуд; 

 через 

тріщину в 

склі, що 

утворилася 

внаслідок 

зносу, замовлено і встановлено 

новий акваріум, а також замінено 

на акваріумних тумбах 

столешниці – на гранітні з 

натурального каменю; 

 придбано нові 

рушникосушарки нікіліровані в 

роздягальні біля басейну – 2 шт. 

 через постійні перебої подачі містом гарячої води та на численні 

звернення прибиральниць придбано бойлер, що встановлено на першому 

поверсі, – 1 шт. 

 крани змиву та комплектуючі у вбиральні для учнів молодших класів 

– 15 шт., а також змішувачі, рукомийники, комплектуючі – в кабінети учнів 

старших класів; 

 замовлено сучасні й 

більш зручні лави спортивні в 

роздягальні розміром 2 метри 

– 4 шт. 

 

спорт розвиток

здоров'я гармонія
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ: 

 

 В РАМКАХ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ і 

МІСЬКИХ ЗАХОДІВ по 

БОРОТЬБІ з 

КОРОНОВІРУСОМ протягом 

карантинного періоду постійно 

проводились комплексні 

заходи по знезараженню 

приміщень та поверхонь, 

проведена повна дезинсекція 

по боротьбі з вирусами та 

шкідниками;  

 придбано лампи 

бактирицидні знезаражувальні 

– 3 шт. 

 закуплено рукавички 

одноразові, хлоргикседин, 

маски медичні, одноразові 

простирадла в медпункт, урни 

для утилізації використаних масок – 6 шт., термометри безконтактні для 

проведення температурного скрінингу працівників і відвідувачів – 2 шт. 

 

 

Роботу Батьківської ради школи за звітній період було 

перевірено: порушення відсутні, зауважень немає, облік 

витрат підтверджено первинними документами. Робота і 

документальний облік ведеться прозоро.  

Роботу Батьківської ради школи № 78 м. Києва визнано 

задовільною, звіт за 2019-2020 навчальний рік 

затверджено і оприлюднено.  
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  

використання благодійних добровільних 

внесків батьків на 2020-21 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. Оновлення  і ремонт комп’ютерів, ламп та  

 проекторів для мультимедійних комплексів  - за 

потребою.   

3. Контроль і заміна зношених чи 

зламаних сантехнічних елементів в 

системі каналізації і водопостачання.  

4. Оновлення  і осучаснення засобів  

для прибирання.   

5. Проведення щорічних свят школи.  

6. Косметичний ремонт класів, 

кабінетів та коридорів.  

7. Ремонт частковий скляного куполу 

над атріумом школи.  

8. Ремонтні роботи в атріумі школи.  

9. Ремонт 

фасаду школи.  

10. Заміна вікон в класах молодшої школи.  

11. Заміна зношених дверей в навчально-

методичних кабінетах.  

12. Оновлення покриття і огорожі 

футбольного поля на задньому подвір’ї 

школи.  

13. Встановлення відповідного обладнання 

для забезпечення учбового процесу 

доступом до мережі Інтернет через Wi-Fi. 

14. Інше. 
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Шановні батьки! 

 

   Батьківська рада висловлює 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 батьківської ради школи   

  

О. О. Костинська.  
  

20.09.2020 р.   

Школа 

БатькиУчні


