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І. ВСТУП 

                                                                                      

«Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного 

добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою» [Закон України «Про освіту»] . 

Людина здобуває освіту, щоб бути успішною, компетентною, 

конкурентоспроможною у сучасному світі. 

Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Концепцією Нової української школи. 

Наумівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області забезпечує набуття учнями знань за програмами 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти, досягнення ними 

визначених державними стандартами освіти результатів навчання, сприяє 

розвитку здібностей і талантів школярів, вихованню свідомого громадянина 

та патріота  України. 

Освітній процес у навчальному закладі організований так, щоб 

забезпечити формування в учнів ключових компетентностей, передбачених 

сучасними освітніми стандартами, необхідних кожній сучасній людині для 

успішної життєдіяльності. 
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 ЗДОРОВ’Я ТА  БЕЗПЕКА  УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО  ПОТЕНЦІАЛУ  ДИТИНИ 

 ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА 

 ПАТРІОТИЗМ, ФОРМУВАННЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ 

 ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

 

 

ЦІННОСТІ – принципи, якими 

керується навчальний заклад 

 ІННОВАЦІЙНІСТЬ 

 ГАРМОНІЙНІСТЬ 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ 

 КРЕАТИВНІСТЬ 

 

 

ВІЗІЯ – заява про те, куди 

рухається навчальний заклад 

 НАВЧАТИ 

 ВИХОВУВАТИ 

 РОЗВИВАТИ 

 НАДИХАТИ 

 САМОРЕАЛІЗОВУВАТИСЬ 

 

МІСІЯ – причина існування 

навчального закладу 
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Державними законами та нормативними документами підтверджено, 

що пріоритетним напрямом сучасної освітньої системи України є доступ до 

якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі. 

Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної 

середньої освіти орієнтує педагогів навчального закладу на перехід від 

декларування переваг особистісно зорієнтованої моделі до її практичного 

впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які 

відповідають змісту і структурі предметних компетентностей  (учень знає, 

розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із 

предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти 

мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких згідно з 

міжнародними домовленостями, віднесено: 

 Ціннісно-смислова компетентність (компетентність у сфері 

світогляду, від якої залежить освітня траєкторія учня та програма його 

життєдіяльності в цілому). 

 Загальнокультурна компетентність (особливості національної та 

загальнолюдської культури). 

 Навчально-пізнавальна компетентність (сукупність 

компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності). 

 Інформаційна компетентність (уміння самостійно шукати, 

аналізувати та відбирати необхідну інформацію). 

 Комунікативна компетентність (знання мов,  взаємодія з 

оточуючими, вміння презентувати себе). 

 Соціально-трудова компетентність (навички соціальної активності 

та функціональної грамотності).  

 Компетентність особистісного самовдосконалення (фізичний, 

духовний, інтелектуальний саморозвиток, емоційна саморегуляція та 

самопідтримка). 
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Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно 

зорієнтованого, компетентісного та діяльнісного підходів, спрямованих на 

розвиток умінь і навичок учнів, уміння застосовувати здобуті знання у 

практичних ситуаціях, на пошук шляхів інтеграції в соціокультурне та 

природнє середовище. 

Основна мета діяльності закладу – неперервний процес підвищення 

ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб 

суспільства й особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх 

досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій 

навчання, комп’ютеризація освітнього процесу. 

Освітній процес школи – це процес, спрямований на формування у 

випускника школи якостей, необхідних для життєвого і професійного 

визначення: 

 орієнтація в сучасних реаліях і підготовленість до життя у XXI 

столітті, здатність до самоосвіти, самовизначення, саморозвитку; 

 вільне володіння іноземними мовами; 

 наявність життєвого досвіду роботи в колективі, під керівництвом, 

самостійно, з літературою; 

 високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, 

професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, 

використання у своїй діяльності ІКТ; 

 вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури 

користування ІКТ, 

готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей і можливостей, 

потреб ринку праці; 

 сформована трудова та моральна життєва мотивації, активна 

громадянська й професійна позиції. 

Досконале володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності 

забезпечують досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу 

особистості у сучасному суспільстві. Тому впровадження та реалізація 
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компетентнісного підходу з метою соціалізації здобувачів освіти та 

особистісно зорієнтованого навчання в умовах діджиталізації освітнього 

простору є ключовими положеннями стратегічного розвитку школи. 

Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку 

суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і 

виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських 

рішень. 

Стратегія розвитку навчального закладу на 2021-2026 роки може 

корегуватися. 
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ІІІ. НАШЕ СЬОГОДЕННЯ 

 

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України є 

доступ до якісної освіти, до найкращих здобутків в освітній галузі. 

«Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської 

активності», –  зазначає Закон України «Про освіту».  

Основна мета діяльності Наумівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – це 

безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з 

одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. 

Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, 

використання інноваційних технологій навчання, цифровізація освітнього 

процесу. 

Час побудови  приміщень закладу –  1967 рік та  70-і роки. 

Навчальний заклад розташовано в типовому приміщенні, будівля 

двоповерхова.  Проєктна потужність  –  360 учнів. Загальна площа всіх 

приміщень 2884 м2.  Заклад має власну котельню (газову та твердопаливну), 

наявні внутрішні санвузли та каналізація. До послуг учнів 14 навчальних 

кабінетів, три з яких повністю укомплектовані сучасним обладнанням (1-3 

класи НУШ), 5 – частково. Кабінет інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій потребує оновлення комп’ютерної техніки. 

Кількість персональних комп’ютерів у закладі –  18, із них підключено до 

Інтернету 11, до мережі Wi-Fi – 2, термін використання 11 комп’ютерів  

становить понад 10 років.  

Для задоволення потреб учнів у закладі функціонують шкільна 

їдальня на 72 посадкові місця, 2 майстерні, що потребують оновлення 

матеріально-технічної бази,  спортивна та актова зали, клас хореографії, 
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бібліотека, футбольне поле, спортивний майданчик, баскетбольне поле,  

тренажерний комплекс. Освітній процес забезпечують 24 педагогічні 

працівники, троє з яких сумісники. Вищу кваліфікаційну категорію мають 12 

учителів, звання «старший учитель» – 3, «Відмінник освіти України» – 1.  

Кількість обслуговуючого персоналу – 17,  із яких 3 сезонні кочегари. 

Здобуття початкової освіти діти починають у віці 6 років. Початкова 

школа є чотирирічною. До навчального закладу майбутні першокласники 

приходять після Наумівського ДНЗ «Сонечко».  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. 

[ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ ...] 

 Базова середня освіта, тривалість якої 5 років, продовжує реалізацію 

завдань освіти, розпочату в початковій школі, розширюючи і доповнюючи їх 

відповідно до вікових і пізнавальних можливостей учнів. Тут закладається 

той універсальний, спільний для всіх загальноосвітній фундамент, 

необхідний і достатній для розуміння сучасного світу і усвідомленого 

функціонування в ньому, реалізації кожним учнем у подальшому своїх 

особистих освітніх, професійних і загалом життєвих планів. З огляду на 

зазначене, основною характеристикою освіти на цьому рівні має бути її 

цілісність, фундаментальність і відносна завершеність. 

 Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, 

інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх 

соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого 

життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні 

профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, 

шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного 

середовища, національних та культурних цінностей українського народу. 

[ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ...] 

http://lib.iitta.gov.ua/714505/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/714505/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%94,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97%2C
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%94,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97%2C
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Мовою навчання у школі є українська. Англійську мову учні 

вивчають із першого класу. Вивчення мови національних меншин 

починається з 5-го класу. Навчальний план закладу складається: 

 - за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої  

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272; 

- за Типовою освітньою програмою для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої  

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1273; 

- за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня, затвердженої  наказом МОН №405 від 20.04.2018 року (Таблиця 12); 

- за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня, затвердженої  наказом МОН № 408 від 20.04.2018 року (в редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. № 1493) 

(Таблиця 2).  

   Учні мають змогу вивчати курси за вибором: «Хореографія» (1-2 

класи), «Фінансова грамотність» (5-6 класи), «Сімейна розмова» (7 клас); 

поглиблено вивчати українську та англійську мови (за вибором учнів) у 8, 9 

класах. У 10-11 класах профільно вивчається (за вибором учнів) українська 

мова. Планується введення факультативних курсів із метою поглиблення 

світогляду учасників освітнього процесу. 

Базова середня освіта здобувається, як правило, після завершення 

початкової освіти. Продовження навчання у 5-9, 10-11 класах відбувається 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року 

№367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування  та 

переведення  учнів до державних та комунальних закладів  освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти».  

Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків установлено 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Поділ класів 

на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128 «Про 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%94,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97%2C
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%94,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97%2C
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%94,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97%2C
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%94,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97%2C
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text
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затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

06.03.2002 року за № 229\6517 (зі змінами).  

У 2020-2021 н.р. в закладі отримували освітні послуги 152 учні 1-11 

класів, з них учнів 1 класу – 19, випускників 9 класу – 24, 11 класу – 10 учнів. 

Демографічна ситуація Наумівського старостинського округу не 

найкращим чином відображається на кількості майбутніх учнів навчального 

закладу: 

Навчальний 

рік 

2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Кількість 

учнів 

11 6 10 6 7 
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ІV. СТРУКТУРА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО 2026 РОКУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

УЧЕНЬ: ОСОБИСТІСТЬ, ПАТРІОТ, ІННОВАТОР 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

ІМІДЖ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
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V. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ НА 2021-2026 РОКИ 

Стратегічна ціль  

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

                                                               

 

 

     

Мета: створення оптимальних умов для виявлення розвитку і реалізації 

потенційних можливостей дітей різних типів обдарованості: академічної, 

інтелектуальної, психомоторної, соціальної, творчої, художньої.  

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Комплексні психолого-діагностичні 

дослідження особистісних рис учнів, 

спрямовані на пошук обдарованих 

дітей.  

2021-2026 Педагогічний 

колектив, 

практичний 

психолог 

2 - І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін;  

- шкільні олімпіади серед учнів 

початкових класів;  

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА  ДИТИНА» 
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- виховні заходи мотиваційного і 

розвиваючого змісту. 

3 Система соціальної підтримки 

(побудова партнерських взаємин 

«учитель-учень», консультування з 

питань соціальної адаптації), 

систематичне оновлення Банку даних 

обдарованих дітей, моніторинг 

досягнень і успіхів. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив, 

практичний 

психолог,  

педагог 

соціальний 

4 Участь учнів у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах із базових 

дисциплін, конкурсах учнівської 

творчості, виставках, фестивалях, 

командних турнірах.  

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

5 Підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів, що 

працюють з обдарованою молоддю, 

через різні форми методичної роботи. 

2021-2026 Адміністрація 

6 Інформування всіх учасників 

освітнього процесу про хід та 

результативність участі учнів у 

різноманітних заходах. 

2021-2026 Адміністрація 

7 Поповнювання бібліотечного фонду 

сучасними інформаційними засобами, 

науково-методичною та довідковою 

літературою для роботи з обдарованою 

молоддю. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив, 

бібліотекар 

8 Робота гуртків, курсів, факультативів. 2021-2026 Адміністрація 

9 Виставки творчих робіт учнів. 2021-2026 Педагогічний 

колектив 

10 Нагородження  учнів у номінаціях: 

«Учень року», «Спортсмен року», 

«Мистецьке відкриття року» тощо. 

2021-2026 Адміністрація 

11 Висвітлювання інформації про 

обдарованих дітей, їх досягнення на 

шкільному сайті. 

2021-2026 Відповідальні за 

сайт 

 

Очікувані результати: 

 усебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу 

обдарованих дітей; 

 підвищення мотивації досягнення успіху; 

 покращення якості знань учнів. 
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Мета: чітке розуміння аспектів сучасної української школи, здатної 

підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати 

набуті знання та креативний підхід щодо нових винаходів на користь 

суспільства. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Створення освітнього середовища для 

різнобічного розвитку, виховання й 

соціалізації особистості, яка 

відповідатиме вимогам часу. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

2 Систематична робота з учителями 

початкових класів щодо якісної 

підготовки до роботи в умовах НУШ. 

2021-2026 ЗДНВР 

3 Систематична робота з учителями 

середньої школи щодо якісної 

підготовки до роботи в умовах НУШ. 

2021-2026 ЗДНВР 

4 Формування основних компетент-

ностей та навичок НУШ у процесі 

навчання і виховання. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

5 Соціально-психологічний супровід 

особистості у кризових ситуаціях. 

2021-2026 Практичний 

психолог,  

педагог 

соціальний 

6 Технічна реконструкція навчальних 

приміщень, надання можливості 

вчителям використовувати передові 

технології. 

2021-2026 Адміністрація 

7 Висвітлювання реформування 

шкільної освіти та реалізацію 

Концепції «Нова українська школа» на 

шкільному сайті.  

2021-2026 Відповідальні за 

сайт 

Очікувані результати: 

 створення нового освітнього простору; 

ПРОЄКТ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 
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 підвищення кваліфікаційного рівня вчителів, їх якісна підготовка до 

роботи в умовах НУШ. 

 

 

Мета: створити у школі середовище, в якому: 

o цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень; 

o кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; 

o усі учасники освітнього процесу отримують підтримку вчителів і 

дружбу ровесників; 

o складність завдань відповідає можливостям дитини; 

o можливе подолання потенційних бар’єрів у навчанні. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Проводити просвітницьку роботу 

щодо формування психологічної 

готовності в учасників освітнього 

процесу до взаємодії в інклюзивному 

середовищі. 

2021-2026 Адміністрація,  

практичний 

психолог,  

педагог 

соціальний 

2 Запровадити систему своєчасного 

реагування з метою раннього 

виявлення й надання потрібної 

підтримки дітям із порушенням 

розвитку. 

2021-2026 Практичний 

психолог,  

педагог 

соціальний,  

класний керівник 

3 Забезпечити вільний доступ до 

території та приміщень навчального 

закладу. 

2021-2026 Адміністрація  

 

 

Очікувані результати: створення середовища в навчальному закладі, яке 

забезпечить визнання того, що:  

 усі діти можуть навчатися; 

 це вдосконалення освітньої структури, систем і методик необхідне для 

забезпечення потреб усіх дітей. 

 

 

 

ПРОЄКТ «ОСВІТА ДЛЯ «ОСОБЛИВИХ» ДІТЕЙ» 
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Мета: озброїти підлітків сукупністю знань про соціально-економічні і 

психофізіологічні особливості різних професій, умови правильного вибору 

однієї з них. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Ознайомлення учнів у процесі 

навчальної, позакласної роботи  з 

найпоширенішими професіями, 

виховання позитивного ставлення до 

різних видів трудової діяльності.  

2021-2026 Класний керівник 

2 Формування умінь самооцінки, 

самоаналізу з метою усвідомлення 

власного професійного 

самовизначення. 

2021-2026 Практичний 

психолог,  

педагог 

соціальний 

3 Створення умов для ознайомлення 

учнів із різними видами трудової 

діяльності (зустрічі, консультації, 

екскурсії тощо). 

2021-2026 Педагогічний 

колектив  

 

 

Очікувані результати:  

 виявлення та розвиток профорієнтаційних 

інтересів; 

 свідомий вибір професії. 

 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ «ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ» 
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 Стратегічна ціль  

УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ 

 Мета:  

o створення умов для розвитку та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

o розвиток та впровадження інноваційної діяльності 

в роботі педагогів; 

o стимулювання педагогічних працівників до 

самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу; 

o сприяння оптимізації кадрового забезпечення 

навчального закладу. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Забезпечувати умови для підвищення 

професійної майстерності та рівня 

методичної підготовки педагогічних 

працівників. 

2021-

2026 

Адміністрація, 

педагогічний 

працівник 

2 Упроваджувати нові моделі організації 

неперервного навчання педагогів. 

2021-

2026 

Адміністрація, 

педагогічний 

працівник 

3 Розробити систему оцінки особистісного 

зростання педагогів «Мій кейс». 

2021-

2026 

ЗДНВР 

4 Створити інформаційний Банк 

інноваційних педагогічних технологій 

«Форум ідей». 

2021-

2026 

ЗДНВР 

5 Створити оптимальне середовище для 

адаптації молодих фахівців. 

2021-

2026 

Адміністрація 

6 Продовжувати заняття «Уроки цифрової 

грамотності». 

2021-

2026 

Вчитель 

інформатики 

7 Проводити різноманітні методичні заходи з 

педагогами (семінари-практикуми, 

педагогічні читання, круглі столи, 

засідання творчих груп, тренінги, майстер-

класи тощо). 

 

2021-

2026 

ЗДНВР 

8 Заохочувати педагогічних працівників до 

участі у конкурсах професійної 

2021-

2026 

Адміністрація 
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майстерності. 

9 Приділяти більшу увагу учням, які мають 

низький рівень знань.  

2021-

2026 

ЗДНВР 

10 Здійснювати методичний моніторинг: 

- якості знань 

учнів; 

- рівня 

методичного удосконален-ня 

педагогічних працівників; 

- використання 

інтернет-ресурсів; 

- якості 

інноваційної, дослідно-

експериментальної проєктної 

діяльності; 

- дотримання 

критеріїв Положен-ня  про 

академічну доброчес-ність. 

2021-

2026 

Адміністрація 

11 Здійснювати заохочення творчих педагогів. 2021-

2026 

Адміністрація 

12 Клопотати про нагородження педагогів із 

нагоди державних, професійних свят, 

ювілейних дат. 

2021-

2026 

Адміністрація 

13 Визначати потребу в кваліфікованих 

педагогічних працівниках. 

2021-

2026 

Адміністрація 

14 Висвітлювати позитивний досвід 

запровадження інноваційних технологій на 

шкільному сайті, інтернет-джерелах, інших 

ЗМІ. 

2021-

2026 

Відповідальний 

за сайт, 

педагогічні 

працівники 

 

Очікувані результати: 

 підвищення рівня педагогічної компетентності педагогічних 

працівників, сприяння їх самовдосконаленню та самоосвіті; 

 запровадження нових моделей, форм та методів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

 створення Банку інновацій навчального закладу; 

 формування іміджу сучасного педагогічного працівника. 
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Стратегічна ціль  

УЧЕНЬ: ОСОБИСТІСТЬ, ПАТРІОТ, ІННОВАТОР 

 

Мета:  

o створення умов для всебічного розвитку 

природних здібностей та розкриття інтелектуального потенціалу дітей; 

o сприяння самореалізації учня в освітньому 

процесі; 

o виховання почуття любові до Батьківщини і свого 

народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе 

ставлення до героїчної історії українського народу та кращих зразків 

культурної спадщини; 

o виховання культури здорового способу життя. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Удосконалювати діючу систему 

виховної роботи, впроваджувати нові 

технології та методики виховання 

дітей та учнівської молоді. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

2 Організувати освітній процес у закладі 

освіти на засадах патріотизму, 

духовності, традиційних цінностей 

українського народу. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

3 Застосовувати систему ранньої 

поетапної діагностики різних видів для 

всебічного розвитку та розкриття 

інтелектуального потенціалу дітей. 

2021-2026 Практичний 

психолог 

4 Залучати батьків до проведення 

виховних заходів  у класах, 

навчальному закладі, з метою 

поширення позитивного досвіду 

родинного виховання. 

2021-2026 Адміністрація, 

класні керівники 
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5 Залучати учнів до творчих конкурсів, 

олімпіад, змагань, наукових 

конференцій, інтелектуальних 

марафонів, виставок поза стінами 

навчального закладу. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

6 Продовжувати роботу клубу 

інтелектуального та творчого розвитку 

дитини (клуб вихідного дня «ТЕМП»). 

 

 

2021-2026 Педагог-

організатор 

7 Упроваджувати різноманітні форми 

спортивно-масової роботи. 

2021-2026 ЗДВР, 

вчитель 

фізичного 

виховання 

8 Удосконалювати роботу гуртків, 

факультативів, спрямованих на 

всебічний розвиток та розкриття 

творчого потенціалу дітей. 

2021-2026 Керівники 

гуртків, 

факультативів 

9 Продовжувати роботу волонтерського 

руху, залучення учнів до участі у 

благодійних акціях. 

2021-2026 Педагог-

організатор 

10 Проводити в школі правову освіту та 

виховання, спрямовані на розвиток у 

школярів почуття власної гідності, 

усвідомлення своїх прав і місця в 

суспільстві, можливості реалізації 

своїх прав у поєднанні з виконанням 

обов’язків. 

2021-2026 Вчитель 

правознавства, 

класні керівники 

11 Організувати проведення заходів із 

відзначання ювілейних, історичних, 

пам’ятних дат, знаменних подій у 

житті українського народу. 

2021-2026 ЗДВР, 

педагог-

організатор 

12 Брати участь у  днях відкритих дверей 

навчальних закладів різного рівня 

акредитації. 

2021-2026 Педагог 

соціальний, 

класні керівники 

13 Брати участь у військово-патріотичній 

грі «Джура» тощо. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

14 Розробка та реалізація проєктів 

класних колективів за програмою 

«Шкільний бюджет участі»   

(створення зони відпочинку тощо). 

2021-2026 Педагог-

організатор, 

класні керівники 

15 Розвиток системи учнівського 

самоврядування на засадах педагогіки 

партнерства. 

2021-2026 Педагог-

організатор 

16 Продовжувати екологічні акції з 2021-2026 Педагогічний 
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метою створення здорового простору 

навколишнього середовища. 

колектив 

 

Очікувані результати:  

 випускники нової школи – освічені українці, всебічно розвинені, 

відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику  та інновацій: 

 

 

ОСОБИСТІСТЬ – цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного 

мислення. 

ПАТРІОТ – з активною позицією, який діє згідно з моральними принципами і 

здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини. 

ІННОВАТОР – здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за 

принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися 

впродовж життя. 
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Стратегічна ціль 

                  СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

                           

 
 

 

 

 

 

Мета: 

o інформаційне забезпечення доступу до якісної 

освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до 

ПРОЄКТ 

«ІКТ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ» 
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європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та 

розвитку здібностей учнів; 

o запровадження нових бібліотечних технологій, 

організаційних форм і методів роботи. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Постійне оновлення навчального 

закладу сучасними технічними 

засобами. 

 

2021-2026 Адміністрація 

2 Формування інформаційної культури 

учасників освітнього процесу. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

3 Вдосконалення форм дистанційної 

освіти. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

4 Удосконалення шкільного сайту та 

роботи з ним. 

2021-2026 Вчитель 

інформатики 

5 Створення шкільного радіоцентру. 2021-2026 Педагогічний 

актив 

6 Створення електронної бази шкільної 

бібліотеки з навчальних предметів, 

художньої літератури тощо. 

2021-2026 Бібліотекар 

 

Очікувані результати: 

 наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової 

школи; 

 формування медійної та інформаційної грамотності, основ 

програмування, алгоритмічного мислення, роботи з базами даних, навичок 

роботи в Інтернеті та основ кібербезпеки. 

 

 

 

 

 

Мета: 

ПРОЄКТ «ЗАКЛАД ОСВІТИ – ТОЛЕРАНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» 
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o координувати зусилля педагогічної, батьківської 

громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед 

здобувачів освіти; 

o продовжувати профілактичну роботу на основі 

глибокого вивчення причин і умов, які спричиняють скоєння здобувачами 

освіти правопорушень; 

o поліпшити роботу психологічної служби, головну 

увагу приділити соціально-психологічній і педагогічній допомозі здобувачам 

освіти, їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;  

o забезпечити організацію змістовного дозвілля і 

відпочинку; 

o налагодити правову просвіту через наочну 

агітацію та шкільний прес-центр «АЛЬМА-МАТЕР». 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Проводити семінари для класних 

керівників щодо роз’яснення основних 

причин, ознак булінгу, мобінгу в 

освітньому середовищі та оволодіння 

практичними методами оперативного 

реагування, запобігання таким 

ситуаціям. 

2021-2026 Адміністрація, 

соціально-

психологічна 

служба 

2 Проводити профілактичну роботу для 

батьківської спільноти щодо запобі-

гання правопорушенням  неповноліт-

ніх та протидії булінгу. 

2021-2026 Адміністрація, 

соціально-

психологічна 

служба, 

педагогічний 

колектив 

3 Соціально-психологічній службі 

проводити анкетування щодо 

виявлення ознак булінгу в 

навчальному закладі. 

2021-2026 Практичний 

психолог, 

педагог 

соціальний 

 

4 Профілактика та попередження 

проявів булінгу і насильства в 

учнівському середовищі. 

 

2021-2026 Класні керівники, 

педагогічний 

колектив 

5 Профілактика щодо дитячої 

бездоглядності та безпритульності, 

2021-2026 Соціально-

психологічна 
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правова та психологічна підтримка 

дітей та підлітків, які потрапили в 

складні життєві обставини. 

служба, 

класні керівники 

6 Організовувати зустрічі дітей та 

підлітків із представниками поліції, 

служби у справах дітей. 

2021-2026 ЗДВР 

7 Вивчати та аналізувати стан 

правопорушень в учнівському 

середовищі, поширеність дитячої 

бездоглядності. 

2021-2026 ЗДВР 

8 Залучати учнів до участі в проєктах 

«Моя історія про булінг і кібербулінг» 

та інших, в рамках Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства». 

2021-2026 Соціально-

психологічна 

служба 

9 Використовувати в просвітницькій 

роботі наочність, навчальні 

відеофільми із метою превентивного 

виховання учнів. 

 

2021-2026 ЗДВР, 

класні керівники 

10 Забезпечити розвиток гурткової 

роботи, організованого дозвілля, 

сприяти участі кожного педагогічного 

працівника у виховній, гуртковій, 

позакласній роботі. 

2021-2026 ЗДВР,  

педагогічні 

працівники 

 

Очікувані результати: 

 створити морально безпечний освітній простір, сформувати 

позитивний мікроклімат та толерантну міжособистісну взаємодію; 

 навчити дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе 

від усіх видів насильства, булінгу. 

 

 

 

 

 

Мета: 

o формування активної життєвої позиції щодо 

здорового способу життя; 

ПРОЄКТ «ОБИРАЄМО ЗДОРОВ`Я» 
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o створення безпечного, комфортного середовища 

для всіх учасників освітнього процесу; 

o навчання учнів правилам, нормам і навичкам 

безпечної поведінки. 

№ 

з\

п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізаці

ї 

Виконавець 

1 Організація безпечного питного, 

повітряного, температурного, світло-вого 

режиму. 

2021-

2026 

Адміністрація 

 

2 Виховання та поширення культури 

здорового харчування. 

2021-

2026 

Відповідальни

й за 

харчування, 

класні 

керівники 

3 Організація та проведення обов’язкового 

планового медогляду працівників та учнів 

закладу освіти. 

2021-

2026 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

4 Проведення профілактичних заходів із 

попередження травмування та нещасних 

випадків під час освітнього процесу. 

 

2021-

2026 

ЗДНВР, 

класні 

керівники 

5 Щорічне проведення Тижня знань безпеки 

життєдіяльності та Дня Цивільного Захисту. 

2021-

2026 

ЗДВР, вчитель 

основ здоров`я 

6 Залучення батьків та громади до 

інформаційно-просвітницького забез-

печення щодо безпечного, комфорт-ного 

середовища всіх учасників освітнього 

процесу. 

2021-

2026 

Адміністрація 

 

7 Впровадження здоров’язберігаючих 

технологій в освітній процес: 

- урізноманітнити 

види активності на уроках; 

- створити 

позитивну емоційну та доброзичливу 

атмосферу під час перебування дитини 

в школі; 

- розподіляти 

розумові наванта-ження з урахуванням 

вікових, фізіологічних та 

психологічних особливостей учнів. 

2021-

2026 

Педагогічні 

працівники 

8 Проведення лекцій, бесід, зустрічей із 

медичними працівниками щодо здорового 

2021-

2026 

ЗДВР, 

класні 
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способу життя, свідомої добровільної 

мотивації до збереження власного здоров’я 

та використання учнями отриманих знань у 

повсякденному житті. 

керівники 

9 Забезпечення належної організації 

відпочинку та оздоровлення учнів. 

2021-

2026 

ЗДВР, педагог-

організатор 

10 Залучення учасників освітнього процесу до 

занять спортом. 

2021-

2026 

Учитель 

фізичної 

культури, 

класні 

керівники 

 

Очікувані результати: 

 формування ціннісного ставлення до здоров’я, що включає свідоме й 

відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка 

впливає на стан здоров’я; 

 збільшення обсягу рухової активності учнів, учителів відповідно до 

індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні. 

 

 

Стратегічна ціль  

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ШКОЛИ 
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Мета: 

o координація дій усіх учасників освітнього 

процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності; 

o підвищення конкурентоспроможності закладу, 

залучення інвестицій, налагодження та розширення партнерських зв’язків. 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Упровадження і зміцнення традицій 

навчального закладу серед працівників 

для створення командного духу. 

2021-2026 Адміністрація 

2 Створення загального стилю 

приміщень навчального закладу 

відповідно до традицій, особливостей 

діяльності і фінансових можливостей. 

2021-2026 Адміністрація, 

працівники 

закладу 

3 Використання можливостей сайту 

навчального закладу, соціальних 

мереж, шкільного освітнього простору 

для презентації досягнень та 

формування доброзичливого іміджу 

закладу. 

2021-2026 Відповідальний 

за сайт,  

ЗДНВР, ЗДВР 

4 Активна соціальна реклама, яка 

демонструє турботу про нове 

покоління через функціонування 

дитячих та юнацьких організацій, 

через конкретну діяльність із 

збереження та зміцнення здоров’я 

учнів, через зв’язки школи з різними 

соціальними інститутами, через 

створення умов для творчого розвитку. 

2021-2026 ЗДВР, педагог-

організатор, 

вчитель 

інформатики, 

фізики 

5 Забезпечення регулярних і 

продуктивних зв’язків із 

випускниками школи різних років. 

2021-2026 Адміністрація 

6 Організація постійного зворотного 

зв’язку для аналізу ефективності 

проведених заходів. 

2021-2026 ЗДНВР, ЗДВР 

7 Пошук альтернативних джерел 

фінансування. Участь у проєктах 

«Громадський бюджет участі» 

Корюківської міської ради та 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

ПРОЄКТ «УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ» 
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«Шкільний бюджет участі». 

8 Моніторинг якості освітньої та 

управлінської діяльності закладу. 

2021-2026 Адміністрація 

9 Звіт директора перед колективом та 

громадськістю. 

2021-2026 Директор 

 

Очікувані результати: 

 ефективне управління закладом на основі проєктно-цільового методу; 

 відкритість навчального закладу до нововведень в умовах динамічного 

розвитку освіти; 

 залучення позабюджетних коштів для покращання освітнього 

простору. 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: 

o забезпечення можливості спілкування, взаємодії 

та співпраці між учителем, учнем і батьками; 

o залучення родини до побудови освітньої 

траєкторії дитини; 

o розширення мережі співпраці з позашкільними 

навчальними закладами, державними, громадськими організаціями, 

службами 

 

№ 

з\п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1 Оновлення стосунків між учнем та 2021-2026 Адміністрація, 

ПРОЄКТ «ПАРТНЕРСТВО» 
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вчителем на принципах педагогіки 

партнерства. 

педагогічний 

колектив 

2 Новий формат проведення зустрічей із 

батьківською громадськістю. 

2021-2026 Адміністрація, 

класні керівники 

3 Активне залучення батьків до участі у 

виховних, творчих, спортивних 

заходах,  екскурсіях. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

4 Участь у всеукраїнських та 

міжнародних проєктах. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

5 Проведення майстер-класів для батьків 

щодо організації профорієнтаційної 

роботи, презентації захоплень учнів, їх 

творчих уподобань тощо. 

2021-2026 Педагогічний 

колектив 

6 Співпраця з соціальними службами 

міської ради, організаціями, 

приватними підприємцями. 

2021-2026 Адміністрація 

7 Продовження плідної співпраці з 

Корюківським ЦДЮТ, Корюківською 

школою мистецтв, Чернігівським ПНЗ 

СДЮШОР з лижного спорту, 

обласною ДСЮШ із зимових видів, 

Наумівським БНТіД із метою 

всебічного розвитку особистості учня. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

8 Забезпечення наступності в роботі 

закладу освіти та ДНЗ «Сонечко». 

2021-2026 Адміністрація 

 

 

 

Очікувані результати: 

 учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідальними за результат; 

 налагоджена активна співпраця з позашкільними навчальними 

закладами, організаціями, службами. 

 

 

 

Мета: 

ПРОЄКТ «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА» 
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o підтримувати в належному стані будівлю 

навчального закладу відповідно до нормативних документів; 

o оновлювати матеріально-технічну базу 

навчального закладу згідно  вимог сьогодення.  

№ 

з\

п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізаці

ї 

Виконавець 

1 Технічний аналіз стану приміщень закладу. 2021-

2026 

Адміністрація 

2 Обробка дерев’яних конструкцій 

вогнезахисною сумішшю. 

2021-

2026 

Адміністрація 

3 Встановлення системи пожежної 

сигналізації, евакуаційного освітлення. 

2021-

2026 

Адміністрація 

4 Ревізія та реконструкція освітлення (заміна 

ламп, вимикачів, розеток, плафонів). 

2021-

2026 

Завідувач 

господарства 

5 Благоустрій шкільного подвір’я:  

- заміна огорожі; 

- фарбування 

спортивного обладнання; 

- ремонт 

фундаменту школи; 

- кронування 

дерев, кущів; 

- упорядкування 

квітників перед фасадом школи. 

2021-

2026 

Завідувач 

господарства, 

робітник по 

обслуговуванню

, працівники 

школи 

6 Заміна  вікон у приміщенні початкової 

школи. 

2021-

2026 

Адміністрація 

7 Ревізія та реконструкція тепло-постачання 

(за потреби). 

2021-

2026 

Адміністрація 

8 Ремонт та оновлення комп’ютерної техніки 

в кабінеті інформатики. 

2021-

2026 

Адміністрація, 

вчитель 

інформатики 

9 Ремонт приміщення харчоблоку шкільної 

їдальні  відповідно до вимог НАССР. 

2021-

2026 

Адміністрація, 

працівники 

харчоблоку 

10 Проведення сантехнічних робіт водо-

каналізаційної системи навчального 

закладу. 

2021-

2026 

Адміністрація 

11 Дооснащення навчальних кабінетів згідно з 

вимогами НУШ. 

2021-

2026 

Адміністрація 

12 Поточний ремонт будівлі закладу, 

навчальних приміщень. 

2021-

2026 

Працівники 

закладу 

13 Ремонт актової зали, встановлення сцени, 2021- Адміністрація 
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оновлення сидінь. 2026 

14 Дообладнання танцювальної зали. 2021-

2026 

Адміністрація, 

вчитель 

хореографії 

15 Реконструкція баскетбольного майданчика. 2021-

2026 

Адміністрація, 

вчитель 

фізичної 

культури 

16 Облаштування спортивної роздягальні.  2021-

2026 

Адміністрація, 

вчитель 

фізичної 

культури 

17 Оновлення спортивного інвентарю. 2021-

2026 

Адміністрація,  

вчитель 

фізичної 

культури 

18 Інвентаризація шкільного майна. 2021-

2026 

Завідувач 

господарства 

19 Придбання шкільних меблів (за потреби). 2021-

2026 

Адміністрація 

20 Облаштування ігрової кімнати ГПД. 2021-

2026 

Працівники 

закладу 

21 Забезпечення школи необхідними засобами 

прибирання (дезінфікуючі та миючі 

засоби). 

2021-

2026 

Завідувач 

господарства 

22 Забезпечення школи прибиральним 

інвентарем (відра, швабри, віники, граблі 

тощо). 

 

2021-

2026 

Завідувач 

господарства 

23 Перезарядка вогнегасників. 2021-

2026 

Адміністрація 

 

24 Реконструкція приміщення шкільної 

бібліотеки  

2021-

2026 

Адміністрація, 

Бібліотекар 

 

25 Облаштування навчальної зони на свіжому 

повітрі. 

2021-

2026 

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

26 Встановлення нових контейнерів для 

сміття. 

2021-

2026 

Адміністрація 

 

27 Проведення дератизації приміщень. 2021-

2026 

Завідувач 

господарства 

28 Поповнення бази технічних засобів 

навчання (проєктор, екран, ноутбук) для 

навчальних та адміністративних кабінетів. 

2021-

2026 

Адміністрація 

 

29 Реконструкція пандусу під оновлений  2021- Адміністрація 
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ґанок. 2026 

 

Очікувані результати: 

 дієвий, конкурентоспроможний навчальний заклад, де створено 

сучасне, комфортне, безпечне освітнє середовище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ  

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

№ 

з\

п 

Критерії 

ефективності 

 

Показники Форми 

надання 

результатів 

Пе-

ріо-

дич-

ність 

Відпові-

дальний 

1 Позитивна 

динаміка 

задоволення 

Задоволення: 

- рівнем 

навчальних 

Анкетування 

випускників, 

аналітична 

1 раз 

на 

рік 

Адміністрація, 

класні 

керівники, 
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якістю 

освітніх 

послуг 

здобувачами 

освіти 

досягнень, 

отриманих у 

школі; 

- наданими 

освітніми 

послугами 

довідка учителі 

2 Позитивні 

зміни у рівні 

навчальних 

досягнень. 

Успішність 

випускників 

упродовж 

здобуття 

освіти 

Результати ЗНО, 

вступ до 

обраних 

навчальних 

закладів 

Моніто- 

рингові 

дослідження. 

Діагностика 

1 раз 

на 

рік 

Адміністрація, 

класні 

керівники, 

учителі 

3 Підвищення 

інноваційної 

активності 

педколективу: 

- у сфері 

оновлення 

змісту освіти; 

- у сфері 

впровадження 

інформацій-

них та 

комунікатив-

них 

технологій 

навчання 

Участь учителів 

в інноваційній та 

експерименталь-

ній діяльності. 

Якість роботи у 

творчих групах. 

 

Участь учителів 

у методичних 

заходах. 

Друковані праці 

Аналітичні 

матеріали за 

результатами 

співбесід 

1 раз 

на 

рік 

Адміністрація, 

класні 

керівники, 

учителі 
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№ 

з\

п 

Критерії 

ефективності 

 

Показники Форми 

надання 

результатів 

Пе-

ріо-

дич-

ність 

Відпові-

дальний 

4 Підвищення 

рейтингу 

закладу 

освіти 

Кількість 

призових місць у 

предметних 

олімпіадах, 

конкурсах. 

Рівень 

професійної 

майстерності 

педагогів 

Аналітична 

довідка 

1 раз 

на 

рік 

Адміністрація, 

керівники 

методичних 

спільнот 

5 Позитивна 

динаміка 

розвитку 

сучасного 

освітнього 

простору 

Стиль 

освітнього 

закладу.  

Думка 

громадськості 

Аналітична 

довідка 

1 раз 

на 

рік 

Адміністрація, 

вчителі 
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VІІ. SWOT-АНАЛІЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S (STRENGTHS)  –  СИЛЬНІ СТОРОНИ ЗАКЛАДУ: 

 зручне розташування школи; 

 згуртованість і працездатність колективу; 

 окреслена перспектива розвитку школи; 

 чітка організація освітнього процесу; 

 часткове забезпечення сучасними технічними засобами; 

 наявність досвідчених, кваліфікованих кадрів; 

 належна матеріально-технічна база. 

 

O (OPPORTUNITIES)  – МОЖЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ: 

 створення сучасної гнучкої системи партнерства школи, 

сім’ї, соціальних служб; 

 залучення підприємців, спонсорів, благодійних організацій 

до співпраці; 

 співпраця з позашкільними навчальними закладами, 

вихованцями яких є учні нашої школи; 

 встановлення зв’язків з іншими навчальними закладами, з 

метою професійного зростання. 
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W (WEAKNESSES) –  СЛАБКІ СТОРОНИ ЗАКЛАДУ: 

 недостатність виділених та залучених коштів для 

реалізації основних напрямків стратегії розвитку; 

 зниження мотивації педагогів, здобувачів освіти щодо 

заходів із реалізації основних напрямків стратегії розвитку; 

 «старіння кадрів» педагогічного персоналу; 

 освітнє середовище потребує осучаснення 

(комп’ютерний клас, кабінету хореографії, актової зали тощо); 

 недостатнє розуміння батьківською громадськістю 

стратегічних завдань розвитку навчального закладу. 

 

T (TREATS) –  ЗАГРОЗИ.   

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, НА ЯКІ  НЕ МАЄМО ВПЛИВУ: 

 зменшення контингенту учнів до критичної межі. 

 


