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Добрий день, шановні присутні! 

СЛАЙД №1 Титулка 

Сьогодні Вашій увазі буде представлений перспективний план розвитку 

школи, розрахований на найближчі 5 років. 

СЛАЙД №2 Інформаційна довідка  

Школа заснована в 1973 році, потужність школи – 1020 учнів, 108 % 

наповнення. Середня наповнюваність класів – 32 учні. 

Освітні проекти. 

СЛАЙД №3 Кадрова політика. Працює всього – 82 співробітника, педагогів - 64 

Педсклад: 

- 5 відмінників освіти 

- 24 учителя-методиста 

- 5 старших вчителів 

- 35 спеціалістів вищої категорії 

- 6 спеціалістів І категорії 

- 5 спеціалістів ІІ категорії 

- 18 спеціалістів 

       Стаж роботи: 

- 4 вчителя – до 3 років 

- 6 вчителів – від 3-10 років  

- 18 вчителів – від 3-10 років 

- 36 вчителів – більше 20 років  

 

СЛАЙД №4 Основні модулі програми розвитку  

Мені хотілося б представити розвиток закладу згідно критеріїв та вимог до 

перспективного плану школи, який складається з чотирьох основних розділів: 

- впровадження новацій управлінської діяльності 

- створення сучасних умов організації освітнього процесу 

- раціональне використання ресурсів закладу 

- поліпшення матеріально-технічної бази  

Перспективний план є сукупністю провідних науково-методичних ідей, що 

визначають основні цілі та стратегію навчального закладу, визначає основні 

положення щодо організації освітнього процесу в період реформування освіти та її 

інтеграції у світовий простір. 

СЛАЙД №5  

Новації управлінського менеджменту, на наш погляд, тримаються на трьох китах 

– це очікування самих учнів, їх батьків та педагогів. Все це ґрунтується на вимогах, 

які ставить держава до випускника школи в наш час. Випускник як іноватор, як 

особистість і як патріот.  

 

СЛАЙД № 6 Портфель керівника 

Для цього ми будемо використовувати такі технології: 

1. Технології, які розробить колектив (наприклад, педагогіка партнерства) 

2. Технології, які розроблять окремі педагоги (розвиток самостійності учнів 

шляхом наукових досліджень) 

3. Участь педагогів в професійних конкурсах та проектах 

4. Реалізація науково-педагогічних проектів («Інтелект України», НУШ) 

5. Управлінський моніторинг 
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СЛАЙД №7 Структура.  Нови типи шкіл 

Вважаю, що в розділ управлінського менеджменту входить питання структури 

нової школи. Структура нової школи нам рекомендує кілька рівнів: 

1. Рівень 1 – початкова освіта 

2. Рівень 2 – базова середня освіта 

3. Рівень 3 – профільна середня освіта 

СЛАЙД №8 Структура нової школи 

Згідно вікової шкали, реформа нам дає можливість вибору структури школи. 

Виходячи з кадрового складу, наповнюваності школи, плануємо в найближчому 

майбутньому наш навчальний заклад як об’єднання початкової школи із базовою – 

«початкова школа-гімназія». 

 

СЛАЙД №9 Типи освітнього середовища  

Наступний розділ нашого перспективного плану розвитку – це питання 

створення сучасних вимог організації освітнього процесу. 

За критерієм віку школярів визначаються такі типи освітніх середовищ: 

початкової школи, основної школи і старшої школи. Вони поділяються на такі 

види:  

 догматичне освітнє середовище – сприяє розвитку пасивності і 

залежності дитини; 

 кар’єрне освітнє середовище – сприяє розвитку активності і залежності 

дитини; 

 безтурботне освітнє середовище – сприяє вільному розвитку й зумовлює 

пасивну життєву позицію дитини; 

 творче освітнє середовище – сприяє вільному розвитку активної дитини. 

Об’єднання всіх чотирьох видів в роботі і дає необхідний результат. 

Провідна роль в освітньому середовищі належить педагогові, але основною 

умовою визнано створення закладом освіти соціально-педагогічного партнерства з 

усіма зацікавленими у вихованні підростаючого покоління. Для цього на рівні 

діяльності адміністрації школи ми дуже уважно будемо підходити до: 

 підбору педагогічних кадрів відповідного рівня, вивчення їх 

педагогічної майстерності; 

 забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їх 

загальнокультурного та професійного рівня. 

 

СЛАЙД №10 Меморандум 

І тут, на мій погляд, буде дуже доречним розмова стосовно Меморандуму про 

партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього 

процесу, який був підписаний на загальношкільних зборах 24.10.2019 р. батьками, 

учнями та педагогами школи. 

 

СЛАЙД №11 Напрямки виховного процесу 

Виходячи з вищезазначеного, можемо сказати, що основними напрямками 

освітнього  процесу в школі залишаються: громадянське виховання, національно-
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патріотичне виховання, морально-етичне виховання, художньо-естетичне 

виховання. Фізичне виховання, пропаганда здорового способу життя, екологічне 

виховання, превентивне виховання. 

СЛАЙД №12 Молодіжна Рада Дніпра 

Освітнє і виховне середовище нашого навчального закладу сформувало досить 

велику групу учнів, які увійшли, за результатами своєї діяльності, в міський 

парламент дітей та юнацтва та молодіжну раду Дніпра.  

СЛАЙД №13 Стипендіати 

СЛАЙД №14, 15 Джура, Патріот   

Виходячи із основних напрямків роботи, пріоритетними будуть участь учнів 

школи у військово національно-патріотичних іграх «Сокіл-Джура», «Прорив», 

екскурсії до полку Дніпро-1, відвідування музею АТО, шпиталів та лікарень ім. 

Мечникова, № 6, № 2. Ще один крок – це перейменування школи на честь загиблого 

випускника. 

 

СЛАЙД №16, 17 Інклюзивне навчання 

Школа 8 років працює з інклюзивною формою навчання. Наш заклад був 

першим у районі з цією новацією. Починали з 4-х учнів. На цей час таких дітей 12. 

Для них та інших створено в школі медіа- та ресурсну кімнату.  

На цьому робота не зупиняється. Плануємо розширити простір пересування 

дітей з особливими освітніми потребами шляхом переоблаштування туалетів згідно 

з їхніми потребами.  

СЛАЙД №18 Фінансово-господарська діяльність 

Переходячи до наступного питання перспективного плану розвитку, хочу 

зупинитися на матеріально-технічній діяльності закладу, метою якої є: 

- створення організаційно-економічних умов для забезпечення сталого 

розвитку навчального закладу, ефективне використання бюджетних коштів, 

залучення позабюджетних коштів у освіту. 

 

Матеріальна база сьогодні: 

- 36 кабінетів; 

- шкільна бібліотека та читальний 

зал; 

-ресурсна та медіакімнати; 

-медичний кабінет, ліцензовано з 

01.04.19 р.;  

-актова та спортивні зали; 

-їдальня; 

- сучасне спортивне поле; 

- народознавчий музей «Світлиця»; 

Технічні засоби навчання: 

-2 комп’ютерні кабінети; Кількість 

комп’ютерів (всього) – 61, 

з них 41відповідають сучасним 

вимогам;  

-20 ноутбуків;   

-7 мультимедійний комплексів; 

-8 проекторів; 

-21 плазмовий телевізор. 

 

 

СЛАЙД №19 Планування фінансово-господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність закладу буде зосереджена на вирішенні 

таких питань розвитку школи на найближчі 5 років: 

1.Утеплення та ремонт фасаду школи 
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2.Капітальний ремонт туалетів на 4-х поверхах  

3. Ремонт обідньої зали, харчоблоку   

4.Благоустрій під’їзних шляхів до закладу   

5. Заміна труб холодного водопостачання  

6.Облаштування клумб, зон відпочинку для учнів 

7.Ремонт огорожі  

8.Поточний ремонт шкільних коридорів та кабінетів 

 9.Оновлення комп’ютерної техніки 

10.Ремонт опалювальної системи 

11.Оновлення навчальних меблів 

12.Ремонт сходових кліток на 4-х поверхів;  

13. Ремонт покрівлі; 

14. Придбання мультимедійної техніки (плазми, ноутбуки, мульти-медійні 

дошки) 

15. Ремонт актової зали 

СЛАЙД №20 Перспективний план поліпшення. Ремонт 

Фінансово-господарська діяльність закладу буде зосереджена на вирішенні 

питань ремонту, капітального та поточного, придбань для навчального процесу та 

заміни застарілого обладнання  

РЕМОНТ: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

  Туалети на 4-

х поверхах 

  Капітальний 

ремонт 

їдальні, 

харчоблоку 

  Утеплення та 

ремонт фасаду 

школи 

 Покрівля 

  Ремонт 

огорожі 

  Покрівля 

  Малий 

спортивний зал 

 Ремонт 

опалювальної 

системи 

 Сходові клітки 

на поверхах та 

ремонт 

шкільних 

коридорів 

 Ремонт 

актової 

зали 

 

СЛАЙД №21  Перспективний план поліпшення. Робочий проект 
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СЛАЙД №22  Безпечна школа 

 

Також до перспективного плану розвитку школи відноситься наша участь в 

проекті «Безпечна школа», перші етапи якого ми зараз і проходимо. 

 

СЛАЙД №23  Бюджет участі «Сучасне шкільне подвір’я» 

 За допомогою міського проекту «Бюджет участі -2020» ми плануємо зробити 

капітальний ремонт, реконструкцію та переоблаштування шкільного подвір’я. 

 Встановити новий паркан навколо шкільної території, замінити старий 

асфальт на нову довговічну бруківку та облаштувати зручні місця відпочинку 

та занять спортом. 

 На зеленому просторі нашої школи засіємо нові газони та облаштуємо 

пішохідні доріжки. 

 

СЛАЙД №24  Перспективний план поліпшення. Придбання 

 

ПРИДБАННЯ: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

  Меблі в 

обідню залу 

 Спортивні 

мати та 

спортивне 

обладнання 

  Мульти-

медійна техніка 

(плазми, 

ноутбуки, 

мульти-медійні 

дошки) 

 Облаштув

ання зони 

відпочинк

у на 1 

поверсі 

 Комп’ютери

, принтери в 

кабінети 

інформатик

и  

 Шкільні меблі 

 Мультимедійні 

комплекси 

(кабінет хімії, 

кабінет 

української 

мови) 

 

ЗАМІНА: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

  Заміна 

коридорних 

вікон на 3, 4 

поверхах 

 Облаштування 

шкільного подвір’я 

(оновлення дерев 

та заміна бігових 

доріжок на 

шкільному 

стадіоні) 

 Заміна огорожі 

навчального 

закладу 

  Двері (на 

переходах 

3, 4 

поверхів) –  

4 шт. 

  Двері до 

підвальног

о 

приміщенн

я 

  Лінолеум в 

коридорах      

1 поверху 

  Підвісні 

стелі в 

коридорах 

школи 

 Заміна 

застарілих 

навчальних 

меблів 

 Ремонт 

під'їзної 

території 

 

СЛАЙД №25  Раціональне використання ресурсів 

Правильне використання ресурсів навчального закладу повинно відповідати 

трьом ключовим вимогам: 
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 доступності 

 надійності 

 безпечності 

З огляду на класифікацію видів ресурсів у школу плануємо: 

 Все необхідне підбирати і розставляти з урахуванням потреб дітей 

певного віку  

 Здійснювати  контроль безперебійної роботи всіх матеріальних об’єктів 

 Розглядати безпечність як  основну характеристику ресурсів навчального 

закладу 

 Використовувати всі види ресурсів як багатофункціональні, за різним 

видом призначень та диференційовані з урахуванням віку, обдарованості, 

особливих потреб та девіантності учнів 

 

СЛАЙД №26 Командні складові роботи 

 

Підводячи підсумок, ми вважаємо що наперед усе необхідно забезпечити 

ефективність спільної діяльності людей. Для цього необхідно:  

 щоб виконавці добре розуміли, яких результатів від них очікують; 

 щоб вони були зацікавлені в їх отриманні; 

 щоб вони відчули задоволення від своєї роботи; 

 щоб соціально-психологічний клімат в колективі був сприятливий для 

продуктивної роботи. 

 

СЛАЙД №27 Очікувані результати 

Очікувані результати: 

 поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного 

розвитку, варіативність та індивідуалізацію навчання, забезпечити рівні 

можливості для випускників школи  

 стовідсоткове підключити структурні одиниці школи до глобальних 

інформаційних ресурсів із використанням високошвидкісних каналів, доступу 

усіх учасників освітнього процесу до освітніх інформаційних ресурсів 

 створити та використовувати у освітньому процесі сучасні електронні 

навчальні матеріали та ефективний доступ до них через Інтернет 

 створити умови для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та 

реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на 

довготривалому лікуванні 

 створити електронну бібліотеку і ресурсний центр, що забезпечать 

інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу 

 розвивати інформаційної взаємодії та інтеграції закладу освіти у світовий 

інформаційний освітній простір 

 формування статусу школи як одного з лідерів в державній освіті 

 

СЛАЙД №28 Дякую за увагу! 

 


