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Освіта – важливий чинник, який

визначає якість приватного життя і

майбутнє суспільства в цілому.
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Конституції України;

Законів України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту»;

інших законодавчих та підзаконних актів

законодавства у сфері освіти і науки;

рішень (розпоряджень) засновника.
0
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сучасної державної політики в освітній галузі

на основі державно-громадської взаємодії з

урахуванням сучасних тенденцій розвитку

освіти та потреб учасників освітнього процесу;

нормативно-правових актів щодо розвитку

освітньої галузі;
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підвищення якості освіти, оновлення її змісту і

структури на основі позитивних традицій, що

склалися в закладі й сучасних педагогічних

технологій, спрямованих на формування

конкурентоспроможного учня, який вміє

працювати в команді, поважає культурні

відмінності між людьми та має свою

громадянську позицію.



• якість

• успішність

• мотивація 

• участь

• партнерство.  

https://poltava.to/project/4935/

https://poltava.to/project/4935/


• Трансформацію освітньої та виховної складової 
в едукаційний процес.

• Побудова ефективної системи безперервної 
освіти педагога 

• Забезпечення безпечного, розвиваючого 
освітнього простору 

• Розробка системи активного включення сім’ї в 
процес самовизначення, самореалізації учнів

• Вироблення  «фірмового» стилю 
школи



 Едукаційний процес в школі передбачає зосередження на дитині,
вчителі підтримують та розвивають потенціал кожного учня.

 Розвиток інтелектуальної культури у поєднанні з високою
моральністю є пріоритетним.

 Впровадження STEM-освіти.
 Здійснювати навчання за принципом «жити цікавим життям

зараз
 Поширювати вплив розумових ігор на вивчення навчальних

предметів
 Активізувати діяльність наукового товариства ліцеїстів «Знак

запитання»
 Активізувати діяльність учнівського самоврядування «Ліги

молоді».



Для позначення органічної єдності навчання і виховання, нерозривності
педагогічної та учнівської діяльності введено поняття едукації. Рух
едукації до своєї мети називається едукаційним процесом , який:
1) являє собою єдність трьох складових - педагога, учнів, предмета
навчання-виховання;
2) має чітко визначені цілі , які виводяться з цільових установок розвитку
суспільства, загальнолюдських цінностей і мають сучасне наукове
обгрунтування;
3) завершується гарантованим результатом. У рамках ЕП функціонує
система поетапного і заключного контролю досягнень, яка виводить
кожного вихованця на посильний для нього рівень навченості і
вихованості;
4) його учасники несуть відповідальність у встановленому
законодавством порядку за свою діяльність і поведінку.

https://stud.com.ua/60524/pedagogika/edukatsiyna_protses
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 Концепція Світового кафе. Технічно нескладний, проте
ефективний метод створення діалогу. Акцент робиться на
спілкуванні між учасниками і на продукуванні нових думок та
ідей. Це розмова про суть справи у неофіційній обстановці.

 Кайрос-менеджмент або менеджмент зручного моменту.
Мистецтво пошуку вдалих можливостей, вміння бачити
«бонуси» навіть у абсолютно незначних подіях (Ігор
ЛЯДСЬКИЙ, доктор філософії, розробник теорії кайрос-
менеджменту, тренер)

 Брати активну участь в освітніх проектах, освітніх
конференціях, семінарах та фестивалях.

 Майстер-класи
 Уроки фінансової грамотності.



 Вдосконалювати матеріально-технічну базу школи як в
технічному оснащенні так і в практичному оформленні
шкільного приміщення.

 Створювати і надалі комфортні умови для всіх учасників
едукаційного процесу.

 Універсальний дизайн закладу.
 Рекреаційні зони в приміщенні та навчальні локації на подвір’ї

школи
Фандрайзинг - процес залучення грошових коштів та інших

ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), які
організація не може забезпечити самостійно, та які є
необхідними для реалізації певного проекту або своєї
діяльності в цілому.





 Впровадження практичних курсів
(business school, правова школа,
фотошкола тощо)

 Батьківські уроки

 Фандрайзинг



Конкурс на створення бренду школи

Шкільні спартакіади на кубок директора

Шкільні рекорди




