
Звіт директора 
середньої 

загальноосвітньої 
школи № 91 м. Львова 

за 2021-2022 н.р.
вул. Варшавська, 58



Початкова 
школа

Основна школа Старша школа

1-4 класи 5-7 класи 8-11 класи

К-сть класів     К-сть учнів К-сть класів    К-сть учнів К-сть класів   К-сть учнів

16                        492 12                        354 16                        418

Всього учнів у навчальному закладі: 1267

Кількість учнів та класів



Рух учнів протягом навчального року
Класи 1 2 3 4 Усьо

го
5 6 7 8 9 Усь

ого
10 11 Усь

ого

К-сть класів 
на паралелі

4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 3 6

Учнів на 
початок н.р

10
9

125 132 125 491 115 125 114 122 123 599 86

За кордоном 23 28 32 19 102 19 21 18 19 13 90 17

Приступлять 
до навчання

18 21 29 13 81 17 20 15 14 7 73 7

Учнів на 
кінець н.р

10
9

124 131 125 489 115 126 113 122 125 601 86



Кількісний склад працівників закладу освіти
Усього педагогічних працівників                                  90

З них:  - учителів                                  83

- практичний психолог                                   1

- соціальний педагог                                   1

-  педагог-організатор                                   1

- керівників гуртків                                   8

Усього обслуговувального персоналу                                  14

Усього працівників                                 118

З них працює за сумісництвом                                   2



Якісний склад педагогічного колективу
Освітньо-кваліфікаційний рівень Кількість педагогічних працівників

- молодший спеціаліст                                             3

- бакалавр                                      2

Категорії та педагогічні звання

- учитель-методист                                             6

- спеціаліст                                     20

- спеціаліст другої категорії                                       3

- спеціаліст першої категорії                                     15

- спеціаліст вищої категорії                                      57

- старший учитель                                      42



Вік членів педагогічного колективу

до 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років більше 55

Кількість
педагогічних
працівників

7 17 19 16 24

Педагогічний стаж працівників

До 3 
років

Понад 3 
роки

Понад 10 
років

Понад 20 
років

Понад 30 
років

Понад 40 
років

Кількість
педагогічних
працівників

6 5 12 27 25 8



Якість і успішність учнів 
базових та профільних класів

































Медичне обслуговування учнів в       
навчальному закладі

Медсестра-фельдшер:                КОРИЛКЕВИЧ ОЛЬГА БОГДАНІВНА        
Стаж роботи: 19 років.
-Ведеться уся належна поточна та звітна документація ;
-Постійна співпраця з учителями, батьками,адміністрацією;
-Оглядається санітарний стан школи та харчоблоку;
- Контролюється своєчасне проходження медичного огляду всіх 
працівників ;

- Здійснюються профілактичні заходи;
- Ведеться санітарно-освітня робота;
- Постійно підвищується рівень кваліфікації.



Харчування учнів у навчальному закладі
(результати опитування  батьків)



Питання, пропозиції, побажання батьків
- Щоб завжди їжа була теплою!Тому що дітям не смакує їжа холодна,навіть немає де загріти.
- Меньше смаженого, більше запеченого. Більше запіканок ( солодких, овочевих). Пекти свою випічку . У буфеті не 

продавати магазинного солодкого з хімічним складом.
- Змінити повністю персонал і меню.
- Повністю оновити харчування, більше здорової їжі, чому не скористатися харчуванням яке запровадив Євген 

Клопотенко
- Видавати вчасно їжу на перерві,не створювати черги
- 1.Зробити довгу перерву щоб діти встигали піти у їдальню і поїсти. 2.Заборонити продаж снеків, газованої води, соків 

і т.д. натомість продавати власну випічку та компоти/морси тощо. 3. Зробити їдальню по типу бістро, а саме 
можливість вибрати суп, гарнір, овочі, салати, м'ясо. 4. Замінити всіх працівників їдальні бо готують не смачно. 5. 
Запровадити незалежний, спонтанний контроль якості їжі.

- Давати можливість вибору страв ( хоча б 3 варіанти на вибір), розділити на зони їдальню ( окремо старші класи і 
окремо молодші).

- Іжа має бути смачною, корисною і, дуже важливо, - повинен бути чистий посуд. Раніше мова йшла про мармітниці, де 
б у дітей був вибір їжі. Було б добре, якби втілили цю ідею до кінця.

- Можливість розраховуватись карткою
- Стосовно кафе, яке функціонує у школі.
- Скільки б батьки не привчали вдома до правильного харчування - у школі це все зводиться на нівець. Адже, у кафе 

продається не надто поживна і корисна їжа. Чому б там не продавати випічку, щось корисне. Вже навіть булочки, які б 
випікали у школі корисніші, ніж снеки, крекери, соломки .



Харчування учнів у навчальному закладі
      (результати опитування  дітей)



Питання, пропозиції , побажання учнів
Яка твоя улюблена страва у шкільній їдальні?

Макарони, Оладки,Сирники, Картопля з котлетою, Піца, Гречка,Макарони з сиром, Круасани, Борщ, Чай, Булочка з 
абрикосом, картопля з сосискою, Салат з капусти, Пюре та салат з квашеної капусти , цибулі та моркви.

Якими стравами ви б хотіли урізноманітнити меню шкільної їдальні?

Бургер, Плов,Вареники, пельмені,Какао та млинці, риба, Нагетси, Картопля фрі, Фаст-фуд, Сосиска в тісті, Пончики і кола, 

Рис з кабачком, Бургери фрукти наприклад банани мандарини, Відбивні, сосиска в тісті,Курка, Зефір, канапки, Вареники,
риба,свіжовипечені булочки,плов,пельмені,хачапурі, Міні перекуси, Яблучний пиріг і вишневий компот

пляцки з тертої бульби, Налисники, Хот-дог, Пельмені, Шаурму, Котлети по київськи. Овочевий суп,картопля по селянськи,. 

Старатися накладати їжу на тарілку акуратно , а біля тарілки ставити мандаринку або цукерку!

Ваші пропозиції щодо покращення якості страв та обслуговування у шкільній їдальні
Краща якість обслуговування, відношення до учнів, Я би хотіла ,щоб обновили шкільний посуд так ,як він в деяких місцях над 
битий.Тим самим діти можуть порізатись. ЗРОБИТИ АПЕТИТНІШИЙ ВИГЛЯД ЇЖІ. Було б добре створити систему черг у буфеті і 
їдальні, оскільки їжу там може здобути тільки найсильніший))Термінал для оплати картою, більший вибір корисних страв

Я б зробив як шведський стіл щоб можна було самому накладати їсти. Термінал,брати їжу на підносі.



Якщо правильно поставлена мета, то 
завжди  знайдуться ресурси

2018 20212019 2020

Спортивний  
майданчик

Ресурсна  
кімната

Обладнання  
для їдальні

Внутрішній  
дворик



Організація харчування учнів у навчальному закладі
Забезпечує харчування учнів:  ПП “Невмержицький М.М.”
Шеф-кухар: Вікторія
Громадський проєкт Львова 2020 рік. “Реконструкція харчоблоку”



                              Оновлене меню



Фінансовий звіт
                              План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік
Оплата праці -                                                                                  4910890 грн
Медикаменти та перев’язувальні матеріали -                129940 грн
Продукти харчування -                                                                 1468540 грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -                 1592330 грн
Соціальне забезпечення -                                                                   1300 грн
Предмети,обладнання, матеріали та інвентар -          420000 грн
Оплата теплопостачання    -                                                   1407240 грн
Оплата водопостачання та водовідведення -                   66820 грн
Оплата електроенергії -                                                              104610 грн
                            План асигнувань загального фонду бюджету на 2022  рік
Оплата праці -                                                                                   6759600 грн
Медикаменти та перев’язувальні матеріали -                130000 грн
Продукти харчування -                                                                 1938600 грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -                 2681317 грн
Соціальне забезпечення -                                                                 2000 грн



Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -                    520000 грн
Оплата послуг (крім комунальних) -                                                600000 грн
Оплата теплопостачання -                                                              2444000 грн
Оплата водопостачання та водовідведення -                              82400 грн
Оплата електроенергії -                                                                         140500 грн
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг -  14417   грн
Продукти харчування -                                                                         1938600 грн
Медикаменти -                                                                                           130000 грн
Заробітна плата -                                                                                  6759600 грн

Хостинг -900 грн
Розхідні матеріали (фарба, три замки) - 1373 грн 25 к
Робота сантехніка - 200 грн
Двері в бібліотеку - 3700 грн
Бензин 92 для покосу трави 10 л - 480 грн





                              ВОЛОНТЕРСТВО



Допомога дітям 



Допомога армії

В’яжемо марлеві пов’язки
Ліпимо  вареники

Робимо енергетичні батончики



Залучаємо до роботи внутрішньо переміщених осіб

Допомагають учні школи



Допомога волонтерів та батьків 
продуктами харчування для ВПО



Навчання, майстер-класи, ігри для ВПО





Виховна робота



Акції, флешмоби



Майстер-класи



Учнівське  самоврядування



Дякую  за  увагу!


