
Звіт директора  Брацлавського ліцею №1 

про діяльність закладу освіти в 2021-2022 р. 

 

Брацлавський ліцей №1, заснований на праві комунальної власності   

Брацлавською селищною радою. 

Органом управління Закладу є відділ освіти  Брацлавської селищної ради. 

Головною метою є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття 

початкової, базової та повної середньої освіти.  

Головними завданнями є: 

˗ Створення умов для здобуття початкової, базової та повної 

середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів; 

˗ Виховання морально і фізично здорового покоління; 

˗ Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та 

обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися; 

˗ Формування громадянської позиції, власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; 

˗ Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до 

народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, 

національних цінностей; 

˗ Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої 

соціальної цінності. 

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

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

освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами 

Президента України,    постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами  Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної 

виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого 

самоврядування, власним Статутом. 

  

Загальні відомості про заклад 

 

У ліцеї навчається 346 учнів. 

Кількість класів:  19. Середня наповнюваність класів становить 18,2  учнів. 

У початковій школі – 121 учнів 

У базовій школі – 189 учнів 

У старшій школі – 36  учнів  

Проектна потужність школи –500 учнів. У 2021/2022 навчальному році до 

закладу підвозяться 105 учні. 

У закладі обладнано 29 навчальних кабінетів та класних кімнат. До послуг 

учнів актова та спортивна зали, бібліотека, 2 комп’ютерний клас, 1 

мультимедійний кабінет, майстерня, їдальня, медичний кабінет, спортивний 

майданчик, футбольне поле з штучним покриттям, ігровий майданчик для дітей.  

Робота педагогічного колективу в 2021-2022 н.р. була спрямована на 

реалізацію методичної проблеми «Реалізація сучасних педагогічних технологій 



освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової 

української школи». 

Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є: 

 

1.Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та 

вчителя Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного 

простору. Безпечна школа. Попередження булінгу. 

2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання 

Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб 

 3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація 

Концепції НУШ. 

4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу 

закладу освіти. Розбудова громадсько-активної     школи. Матеріально-технічне 

забезпечення. 

Стратегія розвитку закладу зумовлена якісним оновленням змісту освіти, 

що полягає в необхідності привести її у відповідність із світовими стандартами, 

потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних 

освітніх послуг. 

В 2021-2022 н.р. шкільна освіта постала перед новими викликами: 

пандемія коронавірусу та війна. В таких умовах освітній процес адаптовано до 

найбільш безпечної форми навчання – дистанційної. В 1 семестрі ми 

дистанційно навчалися один тиждень, в 2 семестрі майже весь період навчалися 

дистанційно.  

1.Освітнє середовище. Якість організації освітнього процесу, 

вдосконалення інформаційного простору. 

Освітнє середовище вдосконалювалось відповідно Концепції НУШ. 

Освоєно 135071 грн.  

Протягом навчального року виконувались основні завдання Стратегії щодо 

вдосконалення освітнього середовища: 

- капітальний ремонт даху спортивної зали з утепленням стелі. Роботи 

проведені в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів». З 

державного бюджету виділено 739900 грн., також своє спів фінансування 

здійснила селищна рада в розмірі 82207 грн. 

- забезпечувалась відповідність освітнього середовища вимогам Кодексу 

безпечної і дружньої для дитини школи; 

- забезпечувалась відповідність освітнього середовища (внутрішніх 

туалетів, вентиляційного режиму, режиму освітлення) Санітарному регламенту; 

- облаштовано медичний кабінет ( вартість 16000 грн., закуплено меблі – 

10000 грн.) забезпечено необхідний перелік медичних засобів; 

- проведено  практичні заняття для учнів і вчителів, тренінги з дій у 

надзвичайних ситуаціях; 

- створено безпечний єдиний інформаційний простір відповідно Стратегії 

розвитку закладу освіти на 2021-2026 рр.; 

- введено в освітній процес політику розумного використання, політику 

мінімізації відходів, роздільного збирання відходів; 



- посилено роль шкільної бібліотеки як інформаційно-ресурсного центру, 

створено мотиваційний простір; 

- максимально використовується наявна спортивну базу школи, ефективно 

використовується у вільний час учнів для організації рухової активності; 

- облаштовано ресурсну кімнату; 

- ввели з 2022 року в організацію харчування істотні зміни – оновили меню 

за вимогами здорового харчування; 

- виховну роботу організовували відповідно програми «Цінності НУШ». 

В закладі створюється мотивуючий до навчання простір. Облаштовуються 

ігрові куточки в шкільному подвір’ї, в коридорі ІІ поверху. Виконано розвиваючі 

сюжети в класних кімнатах, коридорі І поверху.  

Наявні на всіх приміщення закладу таблички з назвами, вказівники руху 

під час евакуації з приміщення та руху для дотримання дистанції  під час 

карантину. Придбано світильники для шкільного двору. В цілях безпеки 

встановлено камеру відео спостереження на подвір’ї, пропускний режим на І 

поверсі. 

Встановлено електросушилки для рук. Заклад забезпечено миючими, 

дезінфікуючими засобами, безконтактними термометрами. Частково замінено 

люмінесцентні лампи на енергозберігаючі на І та ІІ поверсі та спортивній залі, в 

навчальних класах  облаштовано відповідно вимог Санітарного регламенту 

санітарні кімнати.  

Заклад забезпечено інформаційними матеріалами щодо правил поводження 

під час адаптивного карантину. 

Забезпечено обізнаність учнів з правилами поведінки в надзвичайних 

ситуаціях. Проведено  об’єктові тренування, тренінги з використання 

вогнегасників. Відповідно вимог забезпечено архітектурну доступність до 

школи, наявний пандус, але відсутні спеціальні підйомники та немає твердого 

покриття, під’їзду до пандусу. 

Територія закладу огороджена, частину паркану – 178 м. було замінено на 

новий металевий -  та замінено 55 м дерев’яного паркану на металевий.  

Територія убеспечена від доступу стороннього автотранспорту, на 

території закладу немає «схованок», де учні можуть залишитися без нагляду 

дорослих. Територія школи є достатньо озелененою.  Здійснена санітарна 

вирубка дерев та коронування лип. Поновлено пішохідні переходи. Необхідно 

облаштувати зупинку шкільного автобуса та поставити  дорожній знак «Діти». 

Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів 

та працівників ( не слизька підлога, належним чином встановлені меблі у 

навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини). Режим 

прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, в 

коридорі та навчальних приміщень, спортивної зали. Заклад освіти дотримується 

режиму провітрювання, у навчальних кабінетах є графік провітрювання. 

Ліцей №1 підключений до високошвидкісного Інтернету (більше 100 МБ/с), 

що значно покращує освітній процес у школі і дозволяє використовувати всі 

можливості глобальної мережі Інтернет. З розвитком глобальної мережі Інтернет 

школа отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його  



досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість 

отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, 

переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Мережа Інтернет 

стала доступною у всіх кабінетах школи, крім того у фойє закладу, зонах 

рекреації, коридорах відкрита «гілка» безкоштовного WІ-FІ, яку учні 

використовують для пошуку необхідної інформації з власних ґаджетів. А у всіх 

навчальних кабінетах Інтернет та WІ-FІ працюють за допомогою  іншої закритої 

«гілки», призначеної для проведення занять у аудиторіях. Це рішення дозволило 

уникнути перевантаження мережі у навчальному закладі та одночасно зробило 

доступною для всіх дітей мережу Інтернет. Учні,  які не мають можливості 

підготувати необхідну для навчання інформацію з використанням Інтернету 

дома, спокійно можуть це зробити у навчальному закладі з використанням 

власних ґаджетів. Шкільна бібліотека також підключена до мережі Інтернет. 

Важливою умовою функціонування безпечного освітнього середовище є 

наявність безпечного контенту, який запобігає доступу учнів до заборонених 

сайтів. Наш системний адміністратор разом із вчителями інформатики 

працювали у цьому напрямку та забезпечили його реалізацію. 

Проводиться інформаційна кампанія щодо небезпек в Інтернеті, День 

безпечного Інтернету. Проведено опитування «Безпечний Інтернет». Пам’ятки 

для батьків та учнів розміщено в школі, в кабінеті інформатики, на сайті закладу 

освіти.   

Меню в їдальні затверджується директором (Перспективне меню 

затверджене Держпродспоживслужбою). Проводиться регулярний моніторинг 

асортименту шкільного меню. Проведено анкетування учасників освітнього 

процесу щодо якості харчування – 90% задоволені асортиментом і смаковими 

якостями. Працює буфет. 

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження 

різних форм навчання, однією з яких є навчання за інклюзивною формою. 

Протягом 2021/2022 навчального року у закладі освіти, відповідно до заяв 

батьків та висновку ІРЦ,   було організовано інклюзивне навчання у 3-Б класі – 3 

учнів. Організовано роботу  асистента вчителя, яка пройшла курсову  

перепідготовку. На початок навчального року  для учнів з особливими освітніми 

потребами  розроблено індивідуальну програму розвитку за участю батьків, 

класного керівника, психолога.   За висновками  ІРЦ введено корекційно-

розвиткові заняття з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, 

ЛФК. У закладі освіти двічі на рік відбувається засідання команди супроводу 

дітей з ООП щодо складання та доповнення індивідуальної програми розвитку 

дитини із залученням фахівців з інклюзивно-ресурсного центру. В цьому 

навчальному році було облаштовано ресурсну кімнату для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами.  Освоєно 12527 грн. 

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та 

насиллю в шкільному середовищі. У грудні проведено акцію «16 днів проти 

насильства», захід «Школа без булінгу». На сайті школи розміщено корисні 

матеріали щодо теми антибулінгу.  



Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму 

упродовж 2021/2022 навчального року здійснювалась відповідно до Законів 

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

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про 

затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін 

до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про 

затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 

18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки 

України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 

№1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час 

канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання методичних матеріалів 

щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. 

У 2021/2022 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів 

та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях 

інструктивно-методичних нарадах при директорові. 

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих 

питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на 

уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального 

року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань 

запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної 

роботи.  В навчальному закладі  необхідно оформити стенди з попередження 

дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на 

випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2021/2022 

навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи. 

У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід 

із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики 

отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з 

користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними 

предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх 

видів дитячого травматизму. 

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що 

зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового 

навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; 



бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, 

зимові та літні канікули. 

Випадків травматизму за 2021-2022 навчальний рік не було. 

У 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу необхідно 

продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження 

дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час 

екскурсій. 

Протягом 2021-2022 навчального року системно здійснювався контроль за 

виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів, дотримання правил 

дорожнього руху, технічної безпеки, протипожежної безпеки під час навчально-

виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні 

працівники дотримувалися вимог законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну 

безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження 

життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів. Класні керівники 

вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних 

тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та 

здоров’я, про що робили записи встановленої форми в журналах з ТБ, планах 

класних керівників, класних журналах. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного 

процесу та в побуті обговорювалися під час засідань, на нарадах при директорі, 

на класних батьківських зборах. 

Проведена соціальна паспортизація класів, школи. Складені і опрацьовані 

списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та 

позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із 

малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО. Складені 

списки дітей, яким надається безкоштовне харчування за кошти громади: учні 1-

4-х класів, діти-сироти, під опікою, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти 

з малозабезпечених сімей (за наявності відповідних довідок), діти учасників 

АТО.  

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування 

учнів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. 

Проводяться  зустрічі учнів 9-х та 11-х класів з представниками ВУЗів для 

орієнтування у виборі професії за сучасних умов. 

Класні керівники та вчителі постійно тримають під контролем своїх учнів. 

На кожному поверсі є чергові вчителі, класні керівники  супроводжують та 

знаходяться разом з дітьми  в їдальні. Володіють інформацією про місце 

знаходження дітей в позаурочний час, залучають до гурткової роботи, в разі 

потреби відвідують вдома, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.  

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах 

протягом навчального року організовується чергування по школі учнів 5-10 

класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних 

зусиль щодо покращення, а саме: 



 класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під 

час чергування по школі, не перекладати свою відповідальність на інших 

вчителів; 

 класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у 

школі, виховувати повагу до чергового учня та вчителя. 

Головні завдання підготовки у сфері цивільного 

захисту школи у 2021/2022 навчальному році в основному виконані. У 

навчальному закладі були затверджені плани основних заходів підготовки 

цивільного захисту на 2021/2022 роки, уточнені Плани дій структурних 

підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні 

питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів  та постійного складу 

навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам 

поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, 

прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту 

учнів школи проводилася під час вивчення курсів  «Основ здоров‘я» у 4-9-х 

класах; предмета – Захист України у 10-11-х класах. 

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом 

навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у 

екстремальних умовах здійснювалася під час проведення 

у закладі Дня цивільного захисту (дистанційний формат). 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального збалансованого харчування дітей протягом часу перебування у 

закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами 

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

дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами та доповненнями, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України), іншими 

нормативними документами. 

У закладі функціонує їдальня на 80 посадкових місць, харчування 

здійснюється в три зміни. Вартість харчування 22,90 грн. 

Згідно з вищезазначеними документами та затвердженого перспективного 

меню  для учнів 1-11 класів  забезпечено обідами (одноразовим гарячим 

харчуванням).  Гаряче харчування  учнів відбувається згідно графіку у їдальні в 

три зміни. Щоденний контроль за організацією харчування учнів 1-11 класів 

здійснюється медичною сестрою, черговим адміністратором та класним 

керівником. Звільнення дітей пільгових категорії від сплати за харчування 

здійснюється відповідно до рішення Брацлавської селищної ради. 

Навчальний заклад укомплектований штатом кухарів та підсобним 

робітником.   Приміщення їдальні та харчоблоку потребує капітального ремонту 

та заміни технологічного обладнання, заміни посуду.  

Протягом року адміністрацією закладу та органами громадського 

самоврядування  здійснювалися перевірки організації та якості харчування. 

Необхідними складовими процесу організації харчування у закладі  є: 

 видання відповідних наказів; 



 затвердження списку дітей пільгової категорії; 

 відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; 

 приймання продуктів харчування і продовольчої сировини 

гарантованої якості; 

 складання меню-розкладу; 

 виготовлення страв; 

 проведення реалізації готових страв; 

 ведення обліку дітей, які отримують безкоштовне гаряче харчування, 

а також гаряче харчування за кошти батьків; дітей , які потребують дієтичного 

харчування; 

 контроль за харчуванням з боку адміністрації, класних керівників, 

батьків учнів; 

 інформування батьків  під час проведення батьківських зборів про 

організацію харчування дітей у закладі. 

Продукти харчування  та продовольча сировина надходять  до 

навчального  закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх 

походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-

епідеміологічного експертизи). Облік дітей, охоплених безкоштовним 

харчуванням, та за кошти батьків здійснюється класними керівниками, які 

вчасно повідомляють про наявність учнів особу, відповідальну за організацію 

харчування.  

В шкільній їдальні не допускається використання продуктів харчування 

без відповідного сертифікату якості; реалізація страв та виробів, продуктів 

харчування, які не допускаються в дитячому харчуванні, використання 

обладнання та інвентарю  не за призначенням. Обов’язково в закладі ведеться 

щоденний облік харчування дітей за бюджетні кошти та батьківські кошти, 

згідно акту та журналу обліку харчування.  

 

 

Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя. 

В  Брацлавському ліцеї №1 продовжувалась робота в проєкті «Школа 

сприяння здоров’ю». Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я 

дітей передбачають впровадження системи НАССР, здорового харчування, 

формування компетентностей з надання домедичної допомоги, дій у 

надзвичайних ситуаціях, попередження інфекційних хвороб, навичок життя в 

умовах пандемії, моніторинг стану здоров’я дітей, організація щорічних 

медоглядів та профілактика захворювання.   

Здійснено ремонт медичного пункту, закуплено нові меблі, обтягнуті старі 

меблі, проведено воду. Навчально-матеріальна база школи сприяє фізичному 

розвитку здобувачів освіти: спортивні майданчики та спорт площадки,  ігрові 

майданчики, спортивна зала. Щотижня учні відвідують спортивну секцію з 

футболу. Учні є призерами різних турнірів. Під час перерв є можливість 

займатись тенісом. 

 

 



ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Стратегічна ціль: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

СТАНДАРТІВ – ЯКІСТЬ ОСВІТИ. ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ. 

Працює 38 учителів, із них: 

30 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

7 – «спеціаліст першої категорії»; 

1 – «спеціаліст другої категорії»; 

7 -  вчителів – педагогічне звання «вчитель-методист», 

16 - вчителів – педагогічне звання «старший вчитель». 

  

Педагогічний стаж педагогічних працівників 

№ п/п Стаж роботи Учителі 

1 до 3-х років 0 

2 4-10 років 2 

3 11-20 років 9 

4 Понад 20 років 27 

 

Віковий склад педагогічних працівників 

№ п/п Вік педагогічних працівників Учителі 

1 до 30 років 1 

2 31-40 років 4 

3 41-50 років 13 

4 51-60 років 17 

5 61 і більше років 3 

         

  

Головне завдання вчителя – забезпечити рівень навчальних досягнень і 

розвитку компетентностей на рівні Державних стандартів, безумовне виконання 

навчальних програм та планів. Основними умовами успішного досягнення 

базової компетентності учнями школи ми вважаємо:  

Підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та 

вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, 

зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння 

змісту освіти; 

 Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів 

на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;  

Забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її 

аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору 

школярів. 

Стратегічна ціль:  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ. 

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення 

виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на 



якісному рівні задовольнятиме запити учасників освітнього процесу, 

втілюватиме Концепцію нової української школи. 

Педагогічний колектив втілює Концепцію нової української школи.  З 2020 

по 2022 триває друга фаза впровадження НУШ. Створено відповідне освітнє 

середовище в 1-4 класах НУШ.  Придбано дидактичні матеріали, парти, фліп-

чарти, ноутбуки, принтери, телевізори. Вчителі, які працюють в 1-4 класах, та 

адміністрація закладу  пройшли відповідну професійну підготовку. Питання 

щодо результатів роботи початкової школи за новими освітніми стандартами 

розглядалося на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради 

Впроваджується формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

знань.  

Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями 

школи ми вважаємо: підвищення ефективності уроку як основної можливості 

діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої 

діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер 

засвоєння змісту освіти; ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; 

орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії; 

забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; 

комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору школярів. 

Упродовж навчального року педагогічний колектив працював над  

створенням єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволяє 

організувати ефективне дистанційне навчання, застосовувати в освітньому 

процесі нові ІКТ, здійснювати збір та обробку даних. В цей період вчителями і 

учнями зроблено значний крок вперед щодо дистанційної взаємодії через 

протиепідемічні обмеження. В умовах воєнного часу дистанційне та змішане 

навчання стало найбільш безпечним способом організації навчання.  

Педагогічний колектив спрямував зусилля на ефективне дистанційне навчання, 

підготувався технічно і методично, проведено роботу з батьками та здобувачами 

освіти. В період з24 лютого до закінчення навчального року більша частина 

учнів знаходила можливості бути на зв’язку з учителем, бути присутнім на 

уроках. На жаль, близько 2,6% учнів через відсутність належного зв’язку, 

відсутності сучасних телефонів, ноутбуків не мали змоги відвідувати заняття.  

Упродовж року проводилось опитування учасників освітнього процесу. 

Результати опитування показали, що 100% вчителів використовують 

електронну пошту, використовують цифрові енциклопедії – 60%, ; інтернет-

форуми іноді використовують 60%, часто – 20%; спілкуються в соціальних 

мережах часто – 100%, іноді –100% використовують текстовий редактор; 73% 

часто використовує табличний процесор, можуть створювати презентації 100% 

вчителів; працюють із Googl-диском 84% іноді, створили і працюють із Googl-

класом  – 100%, створюють відеозустрічі- 100%. 

 

 

Стратегічна ціль: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. 

Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, 

використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі 



педагогічного досвіду, а також самоосвіту. Педагоги  беруть участь в освітніх 

проєктах, інноваційній роботі, впроваджують нові форми і методи роботи в 

педагогічній діяльності. 

Здобуття мережевої освіти; 

Підвищення кваліфікації у онлайн режимі; 

Використання під час уроків електронних засобів навчання; 

Розміщення власних ресурсів на сайтах; 

Створення тестів, дидактичних матеріалів для уроку. 

Педагогічні працівники розробляють календарно-тематичне планування на 

засадах компетентнісного підходу, розробляють завдання на виявлення 

компетенцій, оцінюють набуті компетенції. 

Педагоги здійснюють особисто-орієнтований підхід в навчальній 

діяльності, що ґрунтується на партнерських відносинах учасників освітнього 

процесу. 

100% щорічно вчителі підвищують кваліфікацію відповідно Плану 

підвищення кваліфікації. 

 

Підвищення педагогічної майстерності у 2021-2022 навчальному році 

  

№ п/п Вид діяльності Учителі 

1 Курсова перепідготовка на базі КЗВО «ВАБО»  38 

2 

Атестація (всього) 

у тому числі: 

- підтвердили кваліфікаційну категорію 

- підвищили кваліфікаційну категорію 

- підтвердили педагогічне звання: 

             «старший вчитель» 

             «учитель-методист» 

- встановлено педагогічне звання 

             «старший учитель» 

 

 

5 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

У ході атестації педагогічних працівників було проведено тижні 

педагогічної майстерності вчителів, де педагоги демонстрували свої надбання, 

ділилися досвідом роботи з колегами. 

Адміністрація навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників, розроблений перспективний план атестації та план 

підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять 

на базі  КЗВО «ВАБО», учителі є активними членами вебспільноти освітян, 

працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», 

«Едера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, 

розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня 

навчальних досягнень учнів. 



При проведенні атестації адміністрація школи приділяє належну увагу 

моральному заохоченню педагогічних працівників, представляючи їх до 

нагородження грамотами різного рівня.  

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про 

преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання усіх учителів. 

Технічні працівники преміюються відповідно до додатку 2 Колективного договору 

закладу освіти «Положення про преміювання працівників» за сумлінне виконання 

службових обов’язків. 

Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне 

виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік 

обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому навчальному 

закладі створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ 

до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу постійно оновлюється, 

висвітлює події, які відбуваються у житті школи, є одним із інструментів 

організації дистанційного навчання. Шкільне життя навчального закладу 

висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є більш 

популярною серед учнів та батьків, Інстаграмі, Ютубі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

 

Стратегічна ціль: ДОВІРА ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Управлінська діяльність спрямована на забезпечення якості освіти на рівні 

Державних стандартів. В закладі постійно відбувається моніторинг поставлених 

цілей даною стратегією. Формуються відносини довіри, прозорості, відкритості 

завдяки роботі шкільного сайту, груп у соціальних мережах «ЗОШ Брацлавська», 

« Інстаграм», «Ютуб». Здійснюється ефективна кадрова політика, до 

викладацької діяльності залучені лише фахівці, які постійно підвищують свій 

професійний рівень. Використовуються онлайн-платформи для професійного 

самовдосконалення.  

Управлінські рішення приймаються на основі конструктивної співпраці, 

взаємодії з місцевою громадою, враховуються пропозиції учасників освітнього 

процесу.  

Керівництво закладу планує та здійснює заходи щодо утримання у 

належному стані будівель, приміщень, обладнання у співпраці з засновником.  

Управлінська діяльність забезпечує реалізацію політики академічної 

доброчесності. 

Стратегічна ціль: ПАРТНЕРСТВО В ОСВІТІ. РОЗБУДОВА 

ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ     ШКОЛИ. 

З метою впровадження в життя школи державно-громадської моделі 

управління в  Брацлавському ліцеї №1 залучаються до  управління школою такі 

органи: загальношкільна конференція; рада профілактики правопорушень; 

піклувальна рада; батьківський комітет; адміністрація школи; педагогічна рада; 

профспілковий комітет; органи учнівського самоврядування. 

Державно-громадське управління в  Брацлавському ліцеї №1 базується на 

принципах: демократичності; прозорості управлінських рішень; колегіальності; 

делегуванні повноважень; громадського обговорення важливих питань життя 

школи; звітності директора перед шкільною громадою та засновником. 

Адміністрація закладу в партнерстві з органами місцевого самоврядування 

ТГ спрямовує свою діяльність на пошук ресурсів для розвитку школи, на 

вирішення проблем в межах їх повноважень. Вчителі школи  беруть участь у 

роботі органів місцевого самоврядування, громадському житті селища (1 депутат 

селищної ради, 1 член виконкому) та консолідують разом з депутатським 

корпусом свої зусилля для того, щоб місцевий бюджет був максимально 

соціальним, який би передбачав кошти для розвитку освіти. 

Академічна доброчесність - невід’ємна складова якісної освіти. 

Педагогічний колектив забезпечує реалізацію Положення про академічну 

доброчесність Брацлавського ліцею №1. Всі учасники освітнього процесу діють 

на засадах чесної діяльності. В 3-4 класах впроваджено Уроки доброчесності. 

 

 

 



Педагогічний колектив працює над формуванням іміджу закладу 

освіти. Реалізуємо проект «Імідж школи». 

Мета проекту: створити позитивний імідж закладу в регіоні;  домогтися 

усвідомлення всім колективом суті самобутності школи, вироблення спільного 

бачення образу закладу, його ціннісних орієнтирів Переведення режиму 

функціонування закладу в режим розвитку. 

Основні напрямки проекту: 

Стратегію шкільної ідеології реалізувати  на принципах: підходу 

до дитини як суб’єкта освітнього процесу, пріоритету творчої 

діяльністю над репродуктивною, принципу добровільності, 

принципу організації освітньо-виховного середовища.  

Діяльність закладу в проектах «Школа-соціокультурний центр 

територіальної громади», «Школа – осередок духовності і 

культури регіону». Проєкт «Успішний вчитель - успішний учень» 

сприятиме оптимізації іміджу вчителя шляхом його особистісного 

зростання, мотивації формування іміджу педагога;  

Робота закладу в проєкті «Школа сприяння здоров’ю». Робота над 

створенням образу школи в соціумі: створення груп у 

соцмережах; 

Презентація школи на батьківських зборах. 

Звіт перед громадськістю директора про діяльність закладу освіти; 

Доброму іміджу сприяє оформлення школи, забезпечення 

предметних кабінетів засобами навчання; 

Запровадження факультативів і курсів за вибором, участь у Всеукраїнських 

освітніх проектах, конкурсах, олімпіадах.  

Діяльність учасників освітнього процесу зміцнює репутацію закладу 

освіти. Налагоджена постійна робота з цільовими групами. Однією з найбільших 

цінностей закладу освіти є репутаційний капітал – наша  позитивна історія 

відносин із підприємцями, ТДВ «Брацлав», фермерами, які відіграють велику 

роль в створені позитивного іміджу  під час оцінки діяльності закладу освіти. Це 

дає змогу залучати спонсорську допомогу.  Було освоєно 252798 грн. 

позабюджетних коштів.  

В 2021-2022 н.р. здійснено щорічне самооцінювання якості освітньої 

діяльності закладу освіти за напрямами, які визначені внутрішньою системою 

забезпечення якості освіти. 

 

Матерально-технічне забезпечення 
 

Особливу увагу, як керівник хочу звернути на фінансово-технічне 

забезпечення закладу. 

Видатки та надання кредитів  17 069206 

Поточні видатки  17069206 



Оплата праці і нарахування на заробітну плату  14 857526 

Оплата праці  12157039 

Заробітна плата  12157039 

Нарахування на оплату праці  2700487 

Використання товарів і послуг  364437 

Предмети, матеріали , обладнання та інвентар  228977 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали  10000 

Продукти харчування  49420 

Оплата послуг (крім комунальних)  72200 

Видатки на відрядження  3840 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1837243 

Оплата електроенергії  352522 

Оплата природного газу  1379121 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг  
105600 

Окремізаходи по реалізації державних програм 
10000 

 

Протягом 2021-2022 навчального року були здійснені наступні роботи: 

 

 Капітальний ремонт даху спортивної зали з утепленням стелі. Роботи 

проведені в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів». 

З державного бюджету виділено 739900 грн., також своє спів фінансування 

здійснила селищна рада в розмірі 82207 грн. 

 Здійснено капітальний ремонт ресурсної кімнати. Вартість будівельних 

матеріалів 12527 грн. Ремонтні роботи проводилися працівниками школи. 

 Проведено поточний ремонт канцелярії школи. Вартість будівельних 

матеріалів 9000 грн. Роботи проводилися працівниками школи. 

 Здійснено заміну 240 метрів паркану школи. Закуплено 185 метрів 

металевої огорожі на суму 61879,50 грн. 

 З метою забезпечення комфорту учнів і персоналу та зменшення теплових 

витрат будівлі на 1 поверсі здійснено заміну дверей на металопластикові 

енергозберігаючі на суму 61800 грн, з них: 10000 грн за кошти батьків. 

 Обладнано 2 пішохідних доріжки до навчального приміщення ліцею на 

суму 10000 грн.  



 Придбано комплект парт і стільців для кабінету фізики на суму 35028 грн. 

 Придбано меблі в ресурсну кімнату на суму 5700 грн. за кошти 

батьківського комітету. 

 Придбано меблі НУШ в 1-А та 1-Б класи на суму 28223 грн. 

 Придбано технічні засоби НУШ на суму 29036 грн. 

 Придбано обладнання НУШ – 36785 грн. 

 Здійснено заміну освітлення в 9 навчальних кабінетах на суму 15 000 грн. 

(за кошти батьків і вчителів). 

 Придбано три навчальні дошки за кошти випускників та дошку за рахунок 

учителя Єригіної І.В. на суму 14233 грн.. 

 Отримано від заводу ВАТ «Брацлав» телевізор на суму 5280 грн. 

 Придбано 4 жалюзі в коридор І поверху за кошти батьків на суму 1500 грн. 

 Придбано 6 шин для шкільного автобуса та радіатор на суму 43100 грн.. 

 Встановлено 4 сучасні баки для сортування сміття. 

 Зроблено ремонт в медичному кабінеті, проведено воду на суму 16 000 

грн., закуплено нові меблі та відремонтовано старі меблі на суму – 10 000 

грн. 

 Відремонтовано кімнату на ІІ поверсі спортивної зали за рахунок 

працівників на суму  – 1200 грн.  

 Облаштовано новий дерев’яний паркан довжиною  9м. 

 Побудований піднавіс з б/у матеріалів в навчальній майстерні. 

 Задіяно позабюджетних коштів 252798 грн. 

 

Хочу зазначити, що школа працює в режимі стабільності, ліміти на 

використання енерго- та газоносіїв не перевищено. Про те на сьогодні 

залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це 

виготовлення ПКД на капітальний ремонт харчоблоку, фасаду спортивної зали, 

ремонту кабінету образотворчого мистецтва, заміну електропроводки в 

навчальному корпусі, встановлення відеоспостереження закладу, встановлення 

протипожежної сигналізації, облаштування твердого покриття до пандусу. 

Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує 

і доводить до відома засновника закладу  для задоволення потреб закладу освіти 

та відстежує їх реалізацію. 

 У період воєнного стану колектив закладу облаштував у навчальних 

кімнатах 80 ліжкомісць для внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися із 

зони бойових дій. Так, із березня по квітень в школі перебували транзитом 438 

осіб, яким надавалися харчування, ночівля. Організовано пункт збору продуктів 

та одягу для них. Ще один напрям – робота з дітьми, які втратили рідний дім 

через бойові дії та знайшли прихисток у Брацлаві. Ліцей №1 прийняв 42 учні 

внутрішньо переміщених дітей  для навчання. Намагалися всіма зусиллями 

створити умови, щоб дітям було затишно та зручно, проводили 

розвантажувальні заняття, їм давали поради та підтримку психолог та 

соціальний педагог. Колектив закладу надає матеріальну допомогу ЗСУ, 

співпрацює з волонтерами, надає адресну допомога землякам бійцям, які нині на 

передовій. В ліцеї  створено умови в сховищі. 



Війна постукала до кожної домівки, до великого нашого дому, який зветься 

Україна! Але ми ні  на мить не втратили  віри  в себе, своїх рідних і близьких 

друзів, наших захисників і захисниць, які за ці майже 10 днів війни янголами-

охоронцями стоять на захисті Батьківщини. 

Так, це особливий рік. Рік непідробно-щирих емоцій і гордості за кожного, 

хто був поруч, підтримуючи нас, педагогів, власних дітей, які опинилися чи не 

перед значно серйознішими вчинками, ніж ми, дорослі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2022-2023 Н.Р.: 

 

Створити якісно нові умови для  виконання Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про загальну середню освіту», для реалізації Концепції 

національного виховання учнів, відродження національної духовності й 

залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості, для 

продуктивної роботи Нової української школи. 

1. ЗА НАПРЯМКОМ «СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ЗНАНЬ»:  

1. Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів при 

використанні інших, крім класно-урочної, форм організації освітнього процесу 

та форм роботи з учнями: дистанційного, змішаного, кооперативного 

(групового) навчання; 

2.Обов’язкове оприлюднення критеріїв оцінювання; спільне з учнями 

розроблення критеріїв;  

3.Впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів; отримання 

постійного зворотного зв’язку від учнів у процесі оцінювання;  

4.Використання учнівського портфоліо як способу оцінювання результатів 

навчання учнів;  

5. Впровадження формувального оцінювання в 5 -11 класах 

6.Розвивати критичне мислення учнів. 

7. Урізноманітнювати  форми роботи використання вчителями для 

впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі  

8.Забезпечити розвиток відповідального ставлення до навчання шляхом:  

- активізації участі учнів в організації своєї навчальної діяльності;  

- наявності чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;  

- зосередженні освітнього процесу на оволодіння учнями ключовими 

компетентностями, а не на відтворенні інформації;  

- можливість вибору учнями власної освітньої траєкторії; 

 - заохочення і позитивного оцінювання роботи учня;  

- надання конструктивного зворотного зв’язку на роботи учнів, їхні 

результати навчання 

9.Для розвитку навичок самооцінювання/взаємооцінювання навчальної 

діяльності дитини регулярно нагадувати учням про цілі та критерії оцінювання;  

планувати при проведенні навчальних занять час для 

самооцінювання/взаємооцінювання; оприлюднювати мету навчального заняття, 

критерії оцінювання результатів навчання; надавати завдання на рефлексію 

власної діяльності  

2.ЗА НАПРЯМОМ «ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»: 

Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм відповідно 

Державних стандартів; 



3.1. Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати 

наскрізний процес виховання, поєднувати виховний процес із формуванням 

ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів, акцентувати увагу на 

Повагу гідності, прав і свобод людини.  

Морально-етичне виховання. 

Повага до культурної багатоманітності.  

Визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства 

права.  

Розвиток громадянської свідомості та відповідальності.  

Розвиток навичок критичного мислення. 

Розвиток навичок співпраці та командної роботи.  

Формування здорового та екологічного способу життя. 

 Статеве виховання та виховання гендерної рівності та інші аспекти. 

3.2. Створювати умови особистісно орієнтованого навчання: 

 - відмова від орієнтації освітнього процесу на пересічного школяра; 

 - обов’язкове максимально можливе врахування інтересів кожної дитини;  

-  підхід до дитини як до особистості;  

- забезпечення свободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності;  

- урахування вікових, індивідуальних та психофізичних особливостей 

дитини, її життєвого досвіду;  

- забезпечення можливості учню вільно висловлювати свою думку; 

- забезпечення партнерських стосунків між вчителем і дитиною. 

3.3.З метою реалізації ефективного особистісно орієнтованого навчання 

здійснювати:  

- інформування учнів про очікувані результати навчання та перелік завдань 

під час вивчення кожної теми;  

- розроблення диференційованих завдань для роботи з учнями;  

- розроблення завдань, на які неможливо знайти готову відповідь у 

підручниках та інших інформаційних джерелах;  

-  удосконалення критеріїв оцінювання, які мотивують учнів до самостійної 

роботи, висловлювання своєї аргументованої думки, власного бачення 

3.4. Неухильно дотримуватись принципів академічної доброчесності та 

власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної 

доброчесності у педагогічній діяльності (посилання на джерела, які 

використовуються в роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень 

учнів, підбір завдань, які відповідають віковим можливостям учнів). 

 3.5. Інформувати учнів про необхідність дотримання академічної 

доброчесності: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за 

допомогою наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як 

старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, чесність 

здобуття оцінок тощо). 

3.6. Інформувати батьків про необхідність дотримання академічної 

доброчесності (скажімо, придбання дітям збірників готових домашніх завдань, 

виконання за дітей домашніх завдань, практичних робіт є безпосереднім 

порушенням принципів академічної доброчесності). 



 3.7. Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на 

творчу та аналітичну роботу учнів, ставити проблемні питання, на які немає 

готової відповіді в підручнику чи інших джерелах.  

3.8. Виконання дослідницьких і творчих завдань, проєктів. 

3.9. Практикувати в освітньому процесі написання тематичних творчих есе 

замість рефератів зі скопійованою інформацією з інших джерел.  

3.10. Застосовувати компетентнісний підхід у навчанні. Звести до мінімуму 

завдання на перевірку знань. Використовувати відкриті питання, щоб перевірити 

рівень володіння навичками, а не знаннями. 

3.11.Продовжити роботу педагогічного колективу закладу над науково-

методичною проблемою (2 рік): «Реалізація сучасних педагогічних технологій 

освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової 

української школи», забезпечити відповідність професійних компетентностей 

вчителів Професійному стандарту вчителя; 

3.12.Залучати педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, 

формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення 

знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня); 

3.13.Підвищити якість природничо-математичної освіти, впроваджувати 

STEM-навчання; 

3.14. Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів шляхом 

виконання річного плану підвищення кваліфікації, організацію та вивчення 

перспективного педагогічного досвіду. Сприяти участі вчителів, учнів у 

науковій, дослідницькій, пошуковій роботі на базі навчального закладу; 

3.15.Педпрацівникам створювати та  розміщувати на освітніх сайтах власні 

розробки, публікації; створити власне електронне портфоліо; 

3.16.Вдосконалювати професійні компетентності для роботи в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

3.17. Вчителям з учасниками освітнього процесу – батьками та учнями – 

діяти на засадах педагогіки партнерства, заснованій на особистісно 

орієнтованому підході; 

 3.18.Впроваджувати практику педагогічного наставництва відповідно 

Положення про наставництво. 

3.19. Враховувати під час атестації та моніторингів педагогічної діяльності 

педагогічних працівників відповідність професійному стандарту вчителя. 

3. ЗА НАПРЯМОМ «УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ»: 

4.1. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти на … 

4.2.Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-

матеріальної бази згідно Стратегії. 

4.3. Працювати над ефективною взаємодією органів громадського 

самоврядування та керівництва закладу освіти.  

4.4. Управлінські рішення приймати з урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу. Посилити залучення всіх учасників освітнього процесу до 

розроблення внутрішніх документів, планів, заходів. 



4.5. З метою забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти, 

оновити сайт закладу освіти. Забезпечувати своєчасність розміщення інформації.  

Як директор школи у роботі з працівниками дотримуються партнерського 

стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти 

рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в 

подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, 

індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку 

винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, 

завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, 

наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, 

особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість 

поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з 

наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній 

кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У 

кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її 

людських якостей і властивостей.  

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, 

учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, 

розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному 

персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на 

території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, захоплююся його 

талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які 

примножують справу нашого навчально-виховного комплексу. 
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