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Робота Громадської організації  

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

в звітному році була запланована разом з радою 

учнівського самоврядування, батьками всіх класів, 

адміністрацією школи  і спрямована на покращення умов 

навчання наших учнів, праці шкільного колективу та 

зміцнення матеріально-технічної бази школи.  

Страшні події в нашій країні і в Києві зокрема, що 

розпочалися 24 лютого злочинними діями окупантів з 

агресивного обстрілу і 

нападу на нашу 

столицю, вплинули і 

на нашу роботу, і на 

нашу комунікацію з 

батьками, і на все наше 

життя. Проте ми 

встояли! І весь цей час 

наша школа 

утримувалась в 

належному стані, 

здійснювалась 

повноцінна цілодобова 

охорона, повністю 

збережені матеріальні 

цінності, 

ліквідовувались аварії і 

пошкодження, влітку 

вдалося навіть зробити невеликі ремонти. Для цього були 

використані всі благодійні добровільні внески, виключно 

згідно цільового призначення за принципом прозорості й 

відкритості діяльності.  

А саме: 
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ПІДТРИМАННЯ ПОСТІЙНИХ  ПРОГРАМ: 

 

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧНІВ і ШКОЛИ як ОБ’ЄКТУ  

здійснюється через цілодобову безперервну охорону приміщення школи та 

прилеглої  території черговими двома постами, сформованими  працівниками 

спеціалізованої ліцензованої охоронної фірми за договором: 

 

 школа забезпечена сигналізацією 

оперативного реагування на випадки порушення 

порядку чи закону, а також системою зовнішнього 

та внутрішнього відеоспостереження;  

 постійно здійснюється обслуговування і 

ремонт комп’ютерної техніки (тестування, 

оновлення, заміна неробочої, придбання 

комплектуючих і блоків живлення, розширення 

пам’яті, поточний ремонт, заправка картриджів 

для принтерів та ксероксів) для забезпечення 

безперервного  робочого і навчального процесів;  

 технічне  обслуговування системи припливно-витяжної вентиляції та 

кондиціювання приміщень школи;  
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 окремо відбувається технічне забезпечення функціонування 

мультимедійних комплексів: встановлення і монтаж нового обладнання, 

демонтаж старого обладнання, заміна зламаних пультів керування 

проекторами, ремонт проекторів з відновленням чи встановленням нових 

лампових модулів, елементів живлення, комплектуючих деталей, тощо;  

 функціонування  електро-годинникової станції подачі дзвінків на 

уроки і перерви та годинників;  

   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 

громадському транспорті для малозабезпечених 

технічних працівників школи та молодих вчителів і спеціалістів.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИХОВНИХ ПРОЦЕСІВ: 
 

 ЕСТЕТИЧНЕ й ЕМОЦІЙНЕ 

НАСИЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ через  

створення гарного настрою під час 

свят, прикрашання школи, атріуму, 

вестибюлю та аудиторій;  

 замовлення і виготовлення 

сувенірної продукції інформаційного 

характеру з патріотичними і 

притаманними шкільними 

елементами;  

 забезпечення загальношкільних 

заходів необхідними витратними 

матеріалами та елементами;  

 інформаційне супроводження в 

 інтернет-виданнях, 

підтвердження персонального 

хостінгу сайту школи; 

 придбано прапори України.  
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СТВОРЕННЯ  КОМФОРТНИХ і БЕЗПЕЧНИХ  

УМОВ: 

 

 ЛІКВІДАЦІЯ НЕЕСТЕТИЧНИХ, ПОШКОДЖЕНИХ чи АВАРІЙНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ декору, 

покриття, стін, плитки, 

що виникли внаслідок 

зносу протягом 

звітного року:    

 проводилась постійна ревізія 

точок підключення до водопостачання 

та каналізації, ремонт та налагодження  (заміна шлангів, труб, прокладок, 

кранів, спускових кранів тощо);  

 виконана ревізія 

електрики школи (закупівля і 

заміна ламп, стартерів, лампочок 

накалювання тощо);  

 в санвузлі на другому 

поверсі замінено розбите 

дзеркало і тріснуте біде;   

 здійснено ремонт 

захисних ролетів на першому 
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поверсі з заміною перетертих і зношених елементів, а також встановлено 

нові стоппери замість зламаних;   

 закуплено світильники стельові внутрішні 

для заміни аварійно небезпечних, що вийшли з 

ладу, в кількості 22 шт.;   

 проведено ревізію і сервісне тестування 

існуючої мережи відеоспостереження, її 

розширення і вдосконалення;   

  здійснено  косметично-малярний ремонт чотирьох навчальних 

кабінетів підготовки до прийому учнів в перші класи з розшивкою тріщин, 

шпаклюванням, фарбуванням 

стелі і стін в два шари, ремонтом і 

фарбуванням віконних відкосів;  
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 закуплено і встановлено фіксатори на вікна, 

що блокують повне відкриття, для безпеки 

знаходження дітей в 

класах;   

 придбано 

попереджувальну 

стрічку, а також 

закуплено світильники 

аварійного освітлення – 

вказівники виходу, що 

виконані згідно вимог 

пожежної безпеки;  

 здійснено  косметично-малярний ремонт коридорів загального 

користування в старшій школі на ІІІ поверсі з розшивкою тріщин, 

шпаклюванням, фарбуванням стелі і стін в два шари, ремонтом і 

фарбуванням віконних відкосів, фарбуванням батарей опалення; 

   

 організовано вивіз будівельного сміття;  

 виконано устаткування складів;  
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 в рамках підготовки кабінетів до прийому учнів в перші класи в 

чотирьох кабінетах демонтовано старі 

пошкоджені плінтуса та замінено на нові;   

 в шкільному сквері проведено парково-ландшафтні роботи, а також 

зроблено очистку, санацію, обробку від шкідників та внесення добрив.  
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ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ: 

 

 ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ придбано:  

- МФУ (пристрій з 

друку, копіювання і 

сканування) – 4 шт.   

- Проектор до 

мультимідійного 

комплексу – 4 шт. 

- Лампи настольні – 

3 шт.   

- Роутер-маршрутизатор інтернету – 1 шт.  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ В РАМКАХ ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

проведено модернізацію комп’ютерів і 

ноутбуків згідно сучасних 

технологічних вимог;  

  ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНИХ 

РЕМОНТНИХ РОБІТ і ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ в приміщеннях школи було придбано 

будівельні матеріали і витратні засоби: фарбу 

високоякісну інтер’єрну європейського виготовлення з 

мінімальним вмістом летючих речовин і рекомендовану 
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спеціалістами Євросоюзу для використання в дитячих закладах, штукатурні 

й сипучі суміші, сантехнічні елементи, ґрунтовку, труби, герметик, лампи 

енергозберігаючі, інше.  

 ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРУ УЧНІВ під час навчання плаванню в 

приміщенні басейну школи замвнено стару систему освітлення на нову, що 

відповідає вимогам водонепроникненості і допустимим параметрам 

напруги, з якістю світлового потоку, що 

визначається яскравістю, рівномірністю, 

відсутністю мерехтіння, а також 

наближенністю до денного спектру 

освітлення, з урахуванням відсутності 

оптичних контрастів ;   

 за рекомендацією медичної служби школи, основаної на зверненнях 

учнів, доповнено комплектацію шкільних медпунктів 

медичними препаратами і супутніми 

засобами, рекомендованими МОЗ до 

застосування в дитячих установах;  

 для медичних пунктів школи 

закуплено тонометри автоматичні, 

полуавтоматичні і механічні монометри;  

 ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ в класах і приміщеннях школи, що не були охоплені доступом до 

мережі Інтернету, організовано точки доступу з прокладанням спецільних 

кабелів і встановленням відповідних інтернет-розеток;  
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 для забезпечення більш якісного 

прибирання великих площ загального 

користування в школі за ініціативи 

батьків добавлено високоякісні і 

сучасні господарчі товари та витратні 

матеріали (Доместос, Містер Пропер, 

Гала, Феєрі, ін.);   

 на забезпечення запиту 

докуплено витратні деталі з заміною у 

технічних пристроях, мікрофонах, 

ноутбуках;  

 для знезараження і очищення 

води в дитячому басейні згідно 

Санітарно-епідеміологічних норм 

постійно застосовуються дезінфікуючі 

засоби, також СЕС проведено аналіз проб води;  

 докуплено додаткові канцелярські товари, конверти та принтерні 

чорнила для забезпечення безперервності процесу діловодства закладу та 

навчальних процесів;  

 для підтримання навчального процесу придбано облікові класні 

журнали для класів початкової школи;  

 замовлено періодичні видання на 2022 рік для забезпечення 

інформаційних потреб учнів, вчителів та бібліотеки школи, а також 

докуплено підручників, що не вистачало для задоволення повних потреб за 

кількістю учнів;  

 закуплено витратні матеріали для забезпечення уроків праці учнів 

середньої школи;  
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 В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ і МІСЬКИХ ЗАХОДІВ по 

БОРОТЬБІ з КОРОНОВІРУСОМ 

протягом карантинного періоду 

постійно проводились комплексні 

заходи по знезараженню 

приміщень та поверхонь, 

проводились дезінфекційні 

прибирання;  

  Закуплено пульсоксиметри 

(для вимірування рівню кисню в 

крові).  

 

 здійснено ремонт з 

перетяжкою м’яких меблів, що 

стоять в коридорах загального 

користування на ІІ і ІІІ поверхах 

біля їдальні і бібліотеки;  
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 оновлено декорування і освітлення акваріума у вестибюлі школи. 

 

Роботу Батьківської ради школи за звітній період було 

перевірено: порушення відсутні, зауважень немає, облік 

витрат підтверджено оригіналами 

первинних документів. Робота і 

документальний облік ведеться 

прозоро.  

Роботу Батьківської 

ради школи № 78 м. Києва визнано 

задовільною, звіт за 2021-2022 

навчальний рік затверджено і 

оприлюднено.  

  

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  

використання благодійних добровільних 

внесків батьків на 2022-23 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.  

Школа 

БатькиУчні
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2. Постійна робота в сфері безпеки і охорони учнів і школи. 

3. Оновлення  і ремонт комп’ютерів, техніки  - за потребою.   

4. Контроль і заміна зношених чи зламаних сантехнічних елементів.  

5. Оновлення  і осучаснення засобів  для прибирання.   

6. Проведення і підтримка щорічних свят школи.  

7. Косметичний ремонт класів, кабінетів та коридорів.  

8. Ремонтні роботи в атріумі школи.  

9. Залучення фінансування на 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. Інше. 

Шановні батьки! 

Батьківська рада 

висловлює Вам щиру 

подяку за важливу і 

суттєву допомогу та 

підтримку у створенні 

безпечних і належних 

умов для навчання 

наших з Вами дітей, за 

Вашу участь у 

збереженні і 

функціонуванні школи! 

Щиро сподіваємось на 

подальшу співпрацю! 

 

З повагою,   

Перший заступник Голови 

Батьківської ради школи                                   

 

 

О. О. Костинська.  
  

12.09.2022 р.   


