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Головна мета Програми та пріоритетні напрямки реформування освіти Солонянської 

середньої загальноосвітньої школи №1 

Вступна частина 

Розробка цієї Програми зумовлена необхідністю удосконалення національної системи освіти, 

її переорієнтації на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації принципу 

безперервної, від дошкільної до післядипломної освіти. 

Справа державного відродження активізувала діяльність суспільства по освітньому 

відродженню, реформуванню галузі. На основі провідного принципу гуманізації й демократизації 

впроваджуються в практику національні концепції організації освіти, навчання та виховання, 

спрямовані на докорінне реформування всього змісту навчально-виховної роботи, підвищення її 

ролі в збереженні та збагаченні культури українського народу, перетворення освіти та виховання 

на важливий інструмент піднесення інтелектуального потенціалу нації і гармонізації національних 

відносин. 

Програма розвитку освіти Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 на 2008-2012 

роки розроблена .відповідно до Указу Президента України від 04 липня 2005 року № 1013/2005 

«Про невідкладні  заходи щодо забезпечення функціонування  та розвитку освіти в Україні», 

вимог листа Міністерства освіти України від 14.08.1998 р №1/9-327 «Про підготовку регіональних 

програм розвитку загальної середньої освіти», державної національної програми «Освіта. Україна 

XXI століття», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, виконання постанови Кабінету 

міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», районної Програми розвитку освіти 

Солонянщини на період 2005 – 2010 років, із урахуванням положень Програми розвитку освіти 

Солонянської середньої загальноосвітньої школи з виробничим навчанням на 1999 – 2012 роки, 

затвердженої рішенням педагогічної ради школи від 30.08.1999 року, інших нормативних 

документів, спрямованих на розвиток освітньої галузі. 

Головна мета Програми - чітке визначення стратегії розвитку освіти Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 на період 2008 - 2012 років, концептуальних підходів до вирішення 

основних проблем гуманізації виховання та навчання для досягнення високих освітніх рівнів, 

формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації. 

Стратегічним завданням розвитку освіти є:  

 створення рівних умов для здобуття якісної конкурентноздатної середньої освіти учнями 

школи; 

 здійснення профільного, допрофільного, професійного та допрофесійного навчання учнів; 

 відродження і вдосконалення національної системи освіти як найважливішої ланки виховання 

свідомих громадян Української Держави; 

 впровадження особистісно-орієнтованого навчання та виховання, принципів розвиваючої 

освіти; 

 забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до 

здобуття освіти; 

 досягнення якісно нового рівня загальноосвітньої підготовки на основі творчого застосування 

передових педагогічних технологій, науково-методичних досягнень, використання досвіду 

народної педагогіки, врахування регіонального компоненту освіти; 

 створення умов для забезпечення і реалізації конституційних вимог щодо здобуття повної 

загальної середньої освіти; 

 оптимізація мережі класів у загальноосвітньому навчальному закладі Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 відповідно до забезпечення запитів дітей, у першу чергу 

обдарованих та талановитих; 

 створення системи профілактики і збереження здоров'я дітей; 

 здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, в 

першу чергу дітей пільгових категорій, їх оздоровлення; 

 забезпечення  потреб юної особистості у творчій самореалізації через мережу позакласної  

діяльності та позашкільної освіти; 

 широке застосування інформаційних та комп’ютерних технологій в навчально-виховному 
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процесі. 

Основними нормативно-правовими документами, якими керуватимуться керівники та 

працівники Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 в реалізації даної Програми, є: 

 Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 

2002 року №347/2002; 

 Закон України «Про освіту», затверджений Постановою Верховної Ради України від 23 

березня 1996 року №100/96-ВР із відповідними змінами та доповненнями; 

 Закон України «Про загальну середню освіту», затверджений Указом Президента України від 

13 травня 1999 року №651-XIV із відповідними змінами та доповненнями; 

 Постанова Верховної Ради України «Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в 

Україні» від 21 червня 2001 року № 2551–ІІІ; 

 Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні» від 04 липня 2005 року № 1013/ 2005; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку» № 646 від 12 квітня 2000 року; 

 Закон України «Про охорону дитинства», затверджений Постановою Верховної Ради України 

№ 2402-ІІІ від 26 квітня 2001 року зі змінами та доповненнями;  

 Закон України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей–

сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування», затверджений Указом Президента 

України №2342-IV від 13 січня 2005 року; 

 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету 

міністрів України №964 від 14.06.2000 року зі змінами та доповненнями; 

 районна Програма розвитку освіти Солонянщини на період 2005 – 2010 років, затверджена 

рішенням сесії районної ради депутатів 2005 року; 

 Статут Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1, затверджений рішенням 

Солонянської районної ради №8-24-IV від 15 грудня 2004 року, інші нормативні документи. 

Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечить: 

 створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного учня школи; 

 підготовку молоді до самостійного життя, озброєння її новітніми інформаційними 

технологіями; 

 забезпечення рівних можливостей для здобуття повноцінної освіти; 

 підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників школи; 

 постійне оновлення організації і змісту освіти згідно з демократичними цінностями та 

сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; 

 підвищення якості навчання, виховання та життєвих компетенції школярів; 

 соціальна захищеність неповнолітніх, забезпеченість мінімальних гарантій. 

Повна загальна середня освіта 

Загальна середня освіта має забезпечувати: 

 продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, 

національної самосвідомості, загальної людської моралі; 

 засвоєння визначених суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про 

природу, людину і суспільство; 

 трудову підготовку, професійне самовизначення; 

 фізичне виховання та формування здорового способу життя; 

 естетичне виховання; 

 правове виховання; 

 екологічне виховання. 

Головною метою загальної середньої освіти є розвиток і формування соціально зрілої, 

працелюбної, творчої особистості громадянина України, здатного до свідомого суспільного 

вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного і економічного потенціалу 

народу. 
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 Пріоритетні напрями розвитку загальної середньої освіти Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1: 

 оптимізація та удосконалення мережі класів Солонянської середньої загальноосвітньої школи 

№1. У 2007 – 2008 навчальному році мережа класів загальноосвітнього навчального закладу 

складається із 29 одиниць, з яких – 10 класів – І ступеню, 13 класів – ІІ ступеню, 6 класів – ІІІ 

ступеню. Кількість учнів у школі становить 725 чоловік. З часом кількість учнів школи буде 

зменшуватись. Основна причина – зменшення народжуваності. Відповідно, зазнає змін і 

мережа класів. Прогнозовано на початок 2011 – 2012 навчального року кількість учнів буде 

становити 610 чоловік, мережа класів – 25 одиниць. Зменшення кількості класів в основному 

стосується школи І та ІІ ступеня. При існуючих нормах наповнюваності класів зменшиться 

кількість класів, які поділяються на групи при вивченні окремих предметів. Передбачається 

зменшення контингенту учнів, які виявлять бажання продовжувати навчання у школі ІІІ 

ступеня – із 151 учнів у 2007-2008 навчальному році до 130 учнів у 2011-2012 навчальному 

році; 
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 забезпечення розвитку Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 за мовами 

навчання здійснюється українською мовою. Частина годин навчального плану відведена на 

вивчення російської мови. Розпочинаючи із 2 класу, учні школи вивчають англійську мову; 

 кількість груп продовженого дня та контингенту учнів у них практично не зменшиться; 

 для учнів із особливими чи обмеженими можливостями створюватимуться умови для 

індивідуального навчання, прискореного закінчення середнього загальноосвітнього навчально-

виховного  закладу, складання екзаменів екстерном; 

 впроваджено 4-річне навчання для усіх учнів школи І ступеня; 

 впроваджується поступовий перехід на 12-річний термін навчання. Повністю перехід буде 

Прогнозована кількість учнів

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

учні 725 680 650 630 610

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Прогнозована кількість класів (за віковими групами)

0

3

6

9

12

15

1-4 класи 10 10 10 9 9

5-9 класи 13 12 12 11 10

10-11 класи 6 6 6 6 6

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012



Сторінка 6 з 22 

F:\SchSol01\Dok_Normativ\Программа_школы2008_2012.mht 

завершено у 2012-2013 навчальному році. У зв’язку із цим передбачається тимчасове 

збільшення кількості учнів школи у 2012-2013 навчальному році прогнозовано на 40 чоловік; 

 
 зміцнюватиметься матеріально-технічна база Солонянської середньої загальноосвітньої школи 

№1 шляхом оснащення її новітніми і технічними засобами навчання та поновленням 

обладнання кабінетів, майстерень, спортивної бази. 

 Серед пріоритетних напрямків є впровадження нового змісту загальної середньої освіти. У 

зв’язку з цим передбачається : 

 встановлення раціонального співвідношення між його гуманітарними та природничо-

математичними складовими; 

 використання системи варіативного навчання і виховання відповідно до особистих потреб і 

здібностей учнів; 

 наукове та методичне забезпечення, впровадження нових навчальних планів і програм, 

підручників, посібників, у тому числі й електронних; 

 проведення науково-дослідної та експериментальної роботи щодо втілення педагогічних  

інновацій; 

 інформатизація навчання і виховання;  

 вивчення державної мови,  

 забезпечення всебічного функціонування української мови у навчально-виховному процесі; 

 продовження профілізації старшої школи та проведення ранньої профілізації для випускників 8 

класів із урахуванням запитів та потреб учнівської молоді, їх батьків, регіонального ринку 

праці; 

 створення умов для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання якості знань, 

свідомого вибору шляхів подальшого навчання чи працевлаштування; 

 підвищення ролі та значимості органів громадського самоврядування Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1. 

З цією метою :  

1. Активно впроваджувати державні навчальні плани для всіх рівнів освіти, програми та 

методичне забезпечення до всіх загальноосвітніх дисциплін. Протягом 2008 – 2012 років, далі 

– постійно. Адміністрація школи, шкільні методичні об'єднання. 

2. Забезпечити виконання Державних стандартів, формування системи і обсягу знань, умінь та 

навичок школярів. Постійно. Адміністрація школи. 
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3. Забезпечити відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації 

та інтеграції відповідно до індивідуальних потреб особистості учня. Протягом 2008 – 2012 

років, далі – постійно. Адміністрація школи, шкільні методичні об'єднання. 

4. Забезпечити систематичний моніторинг якості освіти, інформаційний супровід, у тому числі й 

опублікуванням відповідної інформації на шкільному сайті у віртуальній мережі Вінет, під час 

проведення загальношкільних конференцій. Постійно. Заступники директора з навчально-

виховної роботи, завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних технологій. 

5. Спільно із органами громадського управління навчального закладу проводити роботу по 

визначенню профілів навчання у старшій школі, ранньої профілізації. Враховувати бажання та 

можливості учнів та їх рейтингові показники рівня навчальних досягнень при формуванні 

профільних класів та класів ранньої профілізації. Постійно, протягом ІІ навчального семестру. 

Батьківський комітет школи, адміністрація школи, практичний психолог. 

6. Продовжувати роботу у системі профільного навчання у старшій школі, ранньої профілізації 

для випускників 8 класів. Постійно. Адміністрація школи. 

7. Ввести в систему роботи направлення Листів подяки батькам учнів, які мають найвищий 

рівень навчальних досягнень, за рішенням загальношкільної конференції. Постійно. Голова 

Ради школи, Голова батьківського комітету школи, директор школи. 

8. Спільно із Солонянською центральною районною лікарнею, санітарно-епідеміологічною 

службою забезпечити медичне обстеження дітей та працівників школи, унормування 

навчального навантаження, дотримання вимог шкільної гігієни. Протягом 2008 – 2012 років, 

далі – постійно. Адміністрація школи, медичний працівник, профком. 

9. Удосконалювати роботу соціально-психологічної служби Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1, забезпечити систематичний моніторинг психологічного 

мікроклімату у колективі школи, систематизацію та конфіденційність матеріалів та результатів 

досліджень. Постійно. Практичний психолог, соціальний педагог.  

10. Зміцнювати матеріальну базу шкільної бібліотеки, у тому числі й у ході акцій «Подаруй 

книгу!», «Живи, книго!», створити умови для виховання у дітей інтересу, бережного ставлення 

до книги. Провести роботу по вивченню громадської думки щодо формування єдиного 

інформаційного простору на базі Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1. 

Постійно. Заступник директора школи з виховної роботи, завідуюча бібліотекою.  

11. Систематично поновлювати матеріали шкільної Кімнати Бойової та Трудової Слави, 

розширювати зв’язки із громадськістю, виховувати в учнів почуття патріотизму, гордості за 

свою родину, навчальний заклад, селище. Постійно. Керівник шкільної Кімнати Бойової та 

Трудової Слави, піонерська організація школи. 

12. Удосконалити роботу шкільного Прес-центру, у тому числі й по підготовці електронного 

варіанту шкільної малотиражної газети «Пульс школи» із публікацією на шкільному сайті у 

віртуальній мережі Вінет. Постійно. Керівник шкільного Прес-центру, завідуюча шкільною 

лабораторією нових інформаційних технологій. 

13. Розширювати географію подорожей учнів та працівників школи у ході реалізації проекту «Моя 

країна – Україна». Ввести у практику роботи публікацію відгуків про визначні місця нашої 

країни у шкільній малотиражній газеті «Пульс школи». З 2008 року, далі – постійно. Керівник 

гуртка «Моя країна – Україна», керівник шкільного Прес-центру. 

14. При потребі брати участь у роботі районної медико-педагогічної комісії по ранній діагностиці 

дітей із психофізичними вадами та подальшій корекції виявлених недоліків. Постійно. 

Адміністрація школи, практичний психолог, Солонянська ЦРЛ. 

Шкільний автобус 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до школи і додому є складовою 

частиною забезпечення  реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. Статтею 

14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та 

статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено забезпечення у 

сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та 

педагогічних працівників. 
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Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників, які проживають за межами 

селища, планується здійснювати шляхом оптимального використання автобусу, отриманого 

відділом освіти Солонянської районної державної адміністрації у ході виконання Державної 

програми «Шкільний автобус» та переданого Солонянській середній загальноосвітній школі №1 

для здійснення підвозу, а також автобусу, придбаного відділом освіти за кошти місцевого 

бюджету та переданого Солонянській середній загальноосвітній школі №2 для здійснення підвозу, 

у тому числі й учнів Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1. Окрім того, на основі 

укладених угод із організаціями усіх форм власності, фізичними особами забезпечується 

здійснення організованого підвезення учнів до навчального закладу із сіл, які не належать до 

мікрорайону школи. З метою раціонального використання автобусів адміністрація школи у тісній 

співпраці із органами громадського управління навчальним закладом повинна забезпечити 

коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу. 

Основні заходи програми: 

1. Забезпечення своєчасного проходження технічного огляду транспортних заходів, страхування 

цивільної відповідальності. Постійно. Відділ освіти, заступник директора школи з 

адміністративно-господарської роботи, водій. 

2. Систематичний моніторинг контингенту учнів та педагогічних працівників, які підвозяться до 

школи. Постійно. Адміністрація школи. 

3. Коригування маршрутів підвезення учнів з урахуванням зміни їх контингенту та мережі 

навчальних закладів. Постійно, до початку навчального року. Адміністрація школи, відділ 

освіти. 

4. Забезпечення проходження щоденного дорейсового та післярейсового медичного огляду водія 

та технічного огляду транспортного засобу відповідно до вимог Правил дорожнього руху. 

Постійно. Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи, водій. 

5. Ініціювати перед відділом освіти питання про проведення ремонтних, сервісних робіт по 

обслуговуванню транспортних засобів, фінансування витрат по утриманню та експлуатації 

автобусу, у тому числі й за проходження щоденних дорейсових та післярейсових медичних 

оглядів водія та технічних оглядів транспортного засобу. Постійно при потребі. Адміністрація 

школи. 

Кадрове забезпечення 

Педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою створення якісно нового 

рівня розвитку освіти. У зв’язку з цим головна увага має бути зосереджена на підготовці нового 

Прогнозована кількість учнів, які потребують підвозу до школи 
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покоління педагогічних працівників Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1, 

підвищенні загальної культури, професійної кваліфікації та соціального статусу педагога до рівня, 

що відповідає сучасним вимогам. 
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Добір, розстановка та виховання педагогічних кадрів 

1. Скласти перспективну до 2012 року потребу в  кадрах, проводити її аналіз та вносити 

корективи при потребі. До 01.03.08 року. Адміністрація школи. 

2. Скласти потребу на навчальний рік в кадрах. Щорічно до 01.05 та 01.11. Адміністрація школи. 

3. Здійснювати раціональний розподіл педагогічного навчального навантаження. Щорічно, 

квітень – вересень. Адміністрація школи, профком. 

4. Профорієнтаційну роботу та формування замовлення на навчання за цільовими направленнями 

до педагогічних навчальних закладів випускникам школи здійснювати із врахуванням потреби 

закладу в кадрах з урахуванням рішення педагогічної ради. Щорічно, січень – квітень. 

Адміністрація школи. 
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5. Тримати на контролі навчання випускників школи в педагогічних навчальних закладах за 

цільовими направленнями, створювати умови для проходження ними педагогічної практики на 

базі школи. Щорічно. Адміністрація школи. 

6. Ввести в систему роботи стажування та наставництво молодих спеціалістів. Щорічно. 

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи. 

7. Сприяти підвищенню освітнього рівня працівників без педагогічної освіти та із середньою 

спеціальною фаховою освітою, шляхом залучення їх до заочного навчання в педагогічних 

вузах. Залучати до навчання в педагогічних вузах спеціалістів з вищою непедагогічною 

освітою, які мають нахили до педагогічної діяльності. Постійно. Адміністрація школи. 

8. З метою підвищення фахової майстерності педагогів, престижу професії «вчитель» приймати 

участь у районних конкурсах «Вчитель року», «Класний керівник року». Щорічно. 

Адміністрація школи, керівники шкільних методичних об’єднань.  

9. Ввести у систему роботи розміщення привітання та життєвого шляху вчителів – ювілярів у 

шкільній малотиражній газеті «Пульс школи». Постійно. Керівник шкільного Прес-центру. 

10. Систематично поновлювати матеріали шкільної Кімнати Бойової та Трудової Слави про 

ветеранів педагогічної праці, досвідчених вчителів школи. Ввести у систему роботи 

організацію та проведення тематичних екскурсій для учнів, батьків та працівників школи. 

Постійно. Керівник шкільної Кімнати Бойової та Трудової Слави. 

11. Приймати участь у районних виставках творчих знахідок, передових технологій майстрів 

педагогічної праці. Щорічно. Адміністрація школи. 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Атестація. Стимулювання. 

1. Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України та змін і доповнень до Типового положення, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.98 року №419. Щорічно. 

Атестаційна комісія. 

2. Розробити Положення про винагороду за сумлінну працю (згідно ст.57 Закону України «Про 

освіту») педагогічних працівників школи. Щорічно, до 20.09. Адміністрація школи, профком. 

3. Забезпечити проходження курсової перепідготовки на базі Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти для усіх педагогічних працівників школи не 

рідше одного разу на п’ять років у відповідності із графіком проходження курсової 

перепідготовки. Щорічно. Адміністрація школи. 

Соціальний захист педагогічних працівників 

1. Дотримуватись конституційних гарантій прав та свобод особистості (ст.43-49 Конституції 

України), сприяти повному виконанню ст.57 Закону України «Про освіту». Постійно. 

Адміністрація школи, профком. 

2. Вивчати житлово-побутові умови молодих спеціалістів, сприяти їх поліпшенню. Щорічно. 

Адміністрація школи, профком. 

3. Забезпечити психологічний супровід педагогічного процесу, своєчасне вирішення конфліктних 

ситуацій. Постійно. Практичний психолог, адміністрація школи. 

4. Сприяти підвищенню престижу педагогічної діяльності шляхом вирішення соціально-

економічних проблем вчителів (створенням умов для організації харчування вчителів, підписка 

фахової літератури, придбання житла тощо), матеріальної та моральної підтримки педагогів. 

Постійно. Адміністрація школи, профком. 

Наступність між дошкільною освітою та початковою освітою 

1. Забезпечення досягнення наступності у роботі дитячої установи селища та школи І ступеня 

навчання. Постійно, лютий – серпень. Заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи, практичний психолог. 

2. Проведення систематичного обстеження мікрорайону школи. Постійно, січень, серпень. 

Адміністрація школи, селищна Рада. 

3. Забезпечення проведення медико-психолого-педагогічного обстеження майбутніх 

першокласників з метою виявлення стартових можливостей майбутніх школярів, формування 

класів. Щорічно, квітень – травень. Адміністрація школи, практичний психолог, Солонянська 

центральна районна лікарня, батьківський комітет. 
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4. Педагогічна підтримка майбутніх першокласників, врахування стартових і виявлення 

потенційних можливостей першокласників. Постійно, лютий – травень. Заступник директора 

школи з навчально-виховної роботи, вчителі, які будуть викладати у 1 класі, практичний 

психолог. 

5. Формування проблемних груп за потребами учнів, практичне роз’яснення індивідуальних 

проблем учнів, створення оптимальних умов для роботи груп по психолого-педагогічній 

підтримці школярів. Постійно, протягом навчального року. Класні керівники 1 класів, 

практичний психолог, батьківський комітет. 

6. Проведення аналізу та узагальнення підсумків діяльності із проблем психолого-педагогічної 

підтримки школярів, оцінювання її впливу на загальні підсумки роботи класу, виявлення 

найбільш ефективних форм роботи. Постійно. Листопад, січень, травень. Заступник директора 

школи з навчально-виховної роботи, класні керівники 1 класів, практичний психолог, 

батьківський комітет. 

Соціальний захист дитинства 

Пріоритетними напрямками реалізації стратегічних завдань соціального захисту учнів 

Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 є: 

1. Створення  надійної системи соціального захисту дитинства в нових соціально-політичних і 

економічних умовах.  

2. Створення умов для всебічного розвитку та належного виховання неповнолітніх. 

3. Забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування 

батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей. 

З цією метою необхідно: 

1. Забезпечити своєчасне ініціювання та оформлення пакету документів на призначення пенсій, 

захист майнових та житлових прав неповнолітніх із числа дітей-сиріт, які навчаються в школі. 

Постійно. Соціальний педагог, батьківський комітет, відділ освіти. 

2. Продовжити проведення благодійних акцій по збору коштів, одягу, взуття, продуктів 

харчування для підтримки дітей, які виховуються у неблагополучних сім’ях, а також для 

вихованців Василівської середньої загальноосвітньої школи-інтернату. Постійно. Заступник 

директора школи з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники, батьківський 

комітет, Піклувальна рада.  

3. Забезпечити систематичне поновлення шкільного інформаційного банку даних «Про дітей і 

для дітей». Постійно. Соціальний педагог, класні керівники, завідуюча шкільною лабораторією 

нових інформаційних технологій. 

4. Приймати участь у проведенні районних заходів для дітей-сиріт та дітей-інвалідів: фестивалі 

«Повір у себе», «Новорічна казка». Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора школи з 

виховної роботи, старша вожата, соціальний педагог. 

5. Приймати участь у районних святах для дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, 

неблагополучних сімей, присвячених Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інвалідів, 

новорічним, різдвяним, сімейним святам. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора 

школи з виховної роботи, старша вожата, соціальний педагог. 

6. Продовжити роботу по веденню та систематичному поновленню вмісту загальношкільної бази 

даних. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 

завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних технологій навчання. 

7. Проводити роботу по своєчасному виявленню неблагополучних сімей, їх обліку і 

систематичній перевірці умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким 

сім’ям адресної допомоги. Протягом 2008 – 2012 років. Класні керівники, батьківські комітети, 

практичний психолог, соціальний педагог. 

8. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ї, які б 

виключали негативний вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до 

відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дітей. Постійно. Класні 

керівники, батьківський комітет, соціальний педагог, відділ освіти. 

9. Систематично приймати участь у загальнодержавній профілактичній операції «Урок», вживати 

заходів щодо виявлення та повернення до навчання дітей, які тривалий час не відвідують 



Сторінка 13 з 22 

F:\SchSol01\Dok_Normativ\Программа_школы2008_2012.mht 

школу. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи. 

10. Продовжити проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Підліток», «Дозвілля учнів у 

вечірній час» із залученням батьківського активу, представників органів охорони 

правопорядку. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора школи з виховної роботи, 

батьківський комітет, Солонянський РВ УМВС України в Дніпропетровській області. 

11. Організувати відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, підтверджених 

документально. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, батьківський комітет, 

Піклувальна рада. 

12. Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безкоштовною 

шкільною та спортивною формою, взуттям, теплим одягом. Щорічно. Соціальний педагог, 

класні керівники, батьківський комітет, Піклувальна рада, фінансовий відділ РайВО 

Солонянської РДА. 

Заходи із фізичної культури та спорту 

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні 

один раз на рік проходять медичний огляд лікаря-педіатра. Поглиблений огляд із залученням 

спеціалістів проводився із шостого по одинадцяті класи із виїздом бригади лікарів до школи. 

Результати обстеження учнів на початок двох останніх навчальних років засвідчує про наявність 

чітко вираженої тенденції щодо зниження рівня здоров’я учнів: 

 
За підсумками медичних оглядів за дитячою патологією також відслідковується тривожна 

тенденція зростання хронічних захворювань: 

Стан здоров'я учнів

0

100

200

300

400

500

600
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З метою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, на 

виконання Указу Президента від 1 вересня 1998 року № 963/98 «Про затвердження цільової 

комплексної програми  «Фізичне виховання – здоров’я нації»» необхідно:  

1. Вжити заходів щодо збільшення обсягу рухової активності учнів школи до 6-8 годин на 

тиждень. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, вчителі фізичної культури, класні 

керівники, керівники спортивних гуртків та секцій. 

2. За рахунок варіативної складової навчального плану довести кількість годин на вивчення 

фізичної культури до 3 у всіх 1 – 9 класах та розглянути можливість щодо введення 3 години 

фізкультури у профільних класах. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, Рада 

школи.  

3. Забезпечити проведення в школі щороку наступних спортивно-масових заходів: першість 

школи з футболу (2 рази на рік), турнір із футзалу, першість школи із шахів, першість школи із 

шашок, турнір «Старти надій», змагання із легкої атлетики (2 рази), змагання із військово-

прикладних видів спорту, шкільний тур фізкультурно-оздоровчого комплексу патріотичного 

виховання школярів «Нащадки козацької слави», турнір на Кубок пам'яті Г.В.Лобаня. 

Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, вчителі фізичної культури, Піклувальна 

рада. 

4. Приймати участь у районних спортивно-масових заходах за програмою «Старти надій», на 

призи Клубу «Шкіряний м’яч з міні футболу», з легкоатлетичного чотириборства, з державних 

тестів фізичної підготовленості. Протягом 2008 – 2012 років. Вчителі фізичної культури.  

5. За рахунок годин, відведених на проведення гурткової роботи із учнями школи, щорічно 

організовувати заняття гуртків з футболу, ритмічної гімнастики, стрілецького. Протягом 2008 – 

2012 років. Вчителі фізичної культури, захисту Вітчизни. 

Відродження національної школи 

Пріоритетним напрямком у реформуванні освіти є розбудова національної школи з 

урахуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя в Україні. 

Згідно із Конституцією України, Законом «Про мови» основною мовою функціонування 

школи є українська мова. 

З цією метою: 

1. Забезпечити функціонування державної мови у навчальному закладі Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1. Щорічно поновлювати вимоги до колективу щодо дотримання 

норм єдиного мовного режиму у школі. Під час проведення навчально-виховного процесу і в 
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позакласний час дотримуватись мовного режиму. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація 

школи. 

2. Спрямувати зміст навчально-виховного процесу в школі на відродження національної 

духовності, мови, історії, культури. Постійно. Адміністрація школи, Рада школи. 

3. Враховуючи багатонаціональний склад населення селища, вжити комплекс заходів щодо 

задоволення освітніх потреб національних меншин. Постійно. Адміністрація школи, Рада 

школи. 

4. Розширювати мережу факультативів, курсів за вибором для вивчення дітьми національних 

обрядів, традицій і звичаїв. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи. 

5. Приймати участь у шкільних, районних, обласних олімпіадах та турнірах, конкурсах: 

Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнському 

творчому конкурсі «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!», Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», відзначенні Дня української писемності. Протягом 

2008 – 2012 років. Адміністрація школи, вчителі української мови та літератури. 

6. Створити умови та забезпечити функціонування шкільного Прес-центру по підготовці та 

випуску шкільної малотиражної газети «Пульс школи», у тому числі й в електронному вигляді, 

розміщуючи матеріали на шкільному сайті у внутрішній мережі Вінет для забезпечення 

доступу до матеріалів для широкого учнівського, педагогічного та батьківського загалу. 

Постійно. Адміністрація школи, керівник Прес-центру, завідуюча шкільною лабораторією 

нових інформаційних технологій навчання. 

7. Систематично поновлювати шкільну кімнату Бойової та Трудової Слави матеріалами про 

кращих педагогів школи, педагогічні династії. Організовувати та проводити тематичні 

екскурсії для учнів, батьків, працівників школи, громадськості. Протягом 2008 – 2012 років. 

Керівник шкільної Кімнати Бойової та Трудової Слави. 

Інформатизація навчального процесу та комп’ютеризація школи 

Інформатизація загальноосвітнього навчального закладу є невід'ємною складовою 

інформатизації освіти. Вона суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та 

управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричиняє істотні зміни в діяльності 

учнів, учителів, керівників навчального закладу, а тому має охопити всі напрямки та сфери їхньої 

діяльності. 

Однією з найсуттєвіших складових інформатизації навчального закладу є інформатизація 

навчального процесу — створення, впровадження та розвиток комп'ютерно-орієнтованого 

освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, 

побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки. 

Головною метою інформатизації загальноосвітнього навчального закладу є підготовка 

підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, 

підвищення якості, доступності та ефективності освіти. 

Реалізація головної мети інформатизації загальноосвітнього навчального закладу передбачає 

досягнення таких цілей: 

 формування інформаційної культури учнів, яка стає сьогодні невід'ємною складовою загальної 

культури кожної людини і суспільства в цілому; 

 створення додаткових можливостей для розробки та впровадження нових особистісно 

орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-виховного процесу для якомога 

повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття 

їхнього творчого потенціалу тощо; 

 удосконалення управління навчально-виховним процесом у школі. 

Пріоритетні напрями та завдання інформатизації навчально-виховного процесу у 

Солонянській середній загальноосвітній школі №1. 

До пріоритетних напрямів програми інформатизації загальноосвітнього навчального закладу 

належать: 

1. Продовження роботи шкільної лабораторії нових інформаційних технологій, відновлення її 

штатного складу у відповідності до потреб забезпечення інформаційно-комунікаційної 

підтримки навчально-виховного процесу, адміністративно-управлінської роботи у школі. 
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Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, відділ освіти. 

2. Оснащення школи сучасними засобами інформаційних технологій, яке передбачає: 

 створення або модернізацію спеціалізованих навчальних приміщень (кабінетів), що 

відповідають діючим державним санітарним правилам та нормам влаштування та обладнання 

кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах; 

 встановлення сучасних комп'ютерних мультимедійних класів із відповідними комп'ютерними 

аксесуарами та проекційною технікою у кількості, достатній для впровадження інформаційних 

технологій у навчально - виховний процес, своєчасне поновлення апаратно-програмного 

забезпечення комп’ютерної техніки; 

 створення та обслуговування локальної мережі класу і внутрішньої мережі школи Вінет; 

 створення телекомунікаційних засобів виходу до глобальної всесвітньої мережі Інтернет; 

 створення центру дистанційної освіти; 

 забезпечення ліцензійними базовими та спеціалізованими системними програмними засобами; 

 забезпечення ліцензійними прикладними програмними засобами навчального призначення 

(ППЗ); 

 створення системи обслуговування наявної комп`ютерної техніки у школі. 

Зазначені складові оснащення засобами інформаційних технологій повинні бути 

типізованими й сертифікованими відповідно до рішень Міністерства освіти і науки України. 

Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, відділ освіти, завідуюча шкільною 

лабораторією нових інформаційних технологій. 

3. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів, у тому числі й шляхом організації роботи центру дистанційної освіти педагогів без 

відриву від виробництва. Постійно. Адміністрація школи, відділ освіти, завідуюча шкільною 

лабораторією нових інформаційних технологій.  

4. Поглиблення процесу інформатизації процесу навчання та виховання із широким 

використанням у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп'ютерно-орієнтованих 

засобів навчання на базі сучасних комп'ютерів і телекомунікаційних мереж, використанням 

мультимедійної техніки, у тому числі й при проведенні шкільного туру предметних олімпіад, 

для здійснення поточного та тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, 

підготовці випускників школи до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Протягом 

2008 – 2012 років. Адміністрація школи, завідуюча шкільною лабораторією нових 

інформаційних технологій, вчителі школи. 

5. Використання комп’ютерної техніки у позанавчальний час для задоволення освітніх потреб 

школярів у інформаційно-комунікаційному клубі на базі шкільної лабораторії нових 

інформаційних технологій навчання. Використання комп’ютерної техніки та прикладного 

програмного забезпечення для здійснення методичної підтримки навчально-виховного 

процесу, підготовку та проведення учнівських науково-дослідницьких робіт. Постійно. 

Завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних технологій навчання, вчителі школи. 

6. Подальше вдосконалення навчання інформатики із забезпеченням наступності, ступеневого 

рівня науковості, достатнього рівня підготовки кваліфікованого користувача інформаційних 

технологій, врахуванням вікових особливостей учнів та професійної спрямованості школи ІІІ 

ступеня, а саме: 

 1 — 6 класи — використання комп'ютера як засобу педагогічної діяльності. Пропедевтичний 

курс інформатики, за умови належного технічного забезпечення, може викладатися на окремих 

уроках за рахунок годин варіативної складової навчального плану або інтегруватися з 

навчальним предметом «Математика». 

 7 — 9 класи — базовий курс інформатики; 

 10 — 12 класи — курс інформатики допрофесійної підготовки з урахуванням профілю 

навчання, а також за вибором учня. 

Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, вчителі інформатики. 

7. Комп’ютеризація та інформатизація системи управління школою, забезпечення рівного 

доступу до інформації про роботу школи для усіх учасників навчально-виховного процесу, які 

передбачають: 
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 розробку та використання єдиної комп'ютерно-орієнтованої технології збирання та 

опрацювання управлінської інформації, забезпечення проведення систематичного моніторингу 

якості освіти; 

 оснащення робочих місць заступників директора школи, практичного психолога, соціального 

педагога комп’ютерною технікою із їх підключенням до внутрішньої шкільної мережі; 

 використання діалогових засобів доступу до баз даних; 

 взаємодію з міжгалузевими автоматизованими системами опрацювання інформації; 

 створення експертних систем для прогнозування наслідків прийняття рішень щодо управління; 

 використання засобів телекомунікації; 

 розробку й упровадження шкільного сайту із забезпеченням систематичного оновлення 

наявного контенту; 

 розробку й упровадження автоматизованого робочого місця керівника навчального закладу. 

Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, завідуюча шкільною лабораторією нових 

інформаційних технологій. 

8. Надання пріоритетності функціонування української мови в галузі інформаційних технологій 

за рахунок: 

 Використання українського термінологічного (тлумачного) словника з інформатики та 

комп'ютерних технологій; 

 створення й тиражування навчальної, методичної й довідкової літератури відповідного 

спрямування; 

 використання українських версій найбільш розповсюджених операційних систем та 

інструментальних програмних засобів; 

 розміщення оперативної інформації на шкільному сайті на державній мові (за винятком 

особливих випадків); 

 створення авторських україномовних прикладних навчальних засобів. 

Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, завідуюча шкільною лабораторією нових 

інформаційних технологій, вчителі української мови та літератури. 

Для забезпечення виконання вказаних напрямів програми інформатизації школи потрібно 

забезпечити дотримання наступних принципів: 

1. Принцип провідної ролі вчителя. Величезний дидактичний потенціал використання 

інформаційних технологій навчання може бути розкритим лише за умов, якщо до вирішення 

цих проблем буде залучений вчитель, якому належить провідна роль у навчально-виховному 

процесі. Одним із вирішальних факторів ефективного використання засобів інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі школи є знання і вміння вчителя в галузі 

застосування цих технологій у процесі навчання та виховання, доцільного та обґрунтованого 

поєднання нових інформаційних технологій із традиційними системами навчання. 

Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес не повинно звести 

нанівець наявні досягнення в галузі психології, педагогіки і методик навчання різних 

дисциплін, завдати збитків культурним надбанням, національним традиціям. 

2. Принцип комплексності. Цей принцип передбачає: 

 оснащення школи усіма необхідними засобами сучасних інформаційних технологій 

навчального призначення, своєчасна модернізація апаратно-програмних складових 

інформаційної системи; 

 участь комп'ютерної мережі навчального закладу як частини загальноосвітньої мережі 

Інтернет; 

 використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчально-виховному процесі; 

 застосування комп'ютерних інформаційних технологій на всіх рівнях управлінської діяльності; 

 фахову підготовку педагогічних працівників у галузі інформаційних технологій; 

 створення освітянських серверів, орієнтованих на шкільну освіту, та їх наповнення 

відповідним інформаційним, програмним і методичним забезпеченням, яке надало б 

можливості організувати дистанційне навчання; 

 контроль ефективності інформатизації загальноосвітнього навчального закладу на основі 
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комплексного підходу, який ґрунтується на врахуванні не окремих показників якості навчання, 

а всього комплексу показників, що характеризують учня як особистість, надають можливість 

оцінювати навчання як цілісну систему; 

 організація системи сучасного сервісного обслуговування; 

 забезпечення використання в навчальному закладі сучасного комп'ютерного обладнання з 

метою досягнення відповідності знань випускників сучасному науково-технічному рівню; 

 участь школи у процесі інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів із пріоритетних 

напрямів, забезпечення державного регулювання фінансовими і матеріальними ресурсами. 

3. Пілотний принцип. В умовах реформування загальноосвітньої системи навчання і масового 

впровадження інноваційних технологій значна роль належить пілотним проектам для апробації 

концептуально нових методик навчання із використанням нових інформаційних технологій. 

Пілотні дослідження повинні стосуватись не тільки традиційних навчальних планів, а й 

навчальних планів із новими навчальними курсами, поява яких стала можливою завдяки 

інформаційним і телекомунікаційним технологіям. 

4. Принцип відкритої системи, який полягає: 

 у поступовому розширенні кола учасників пілотного проекту; 

 у поступовому входженні загальноосвітнього навчального закладу у світове інформаційне 

середовище. На початковому етапі останнє можливе через використання ліцензійних 

програмних продуктів; 

 в обов'язковій експертизі і відповідній сертифікації прикладного програмного забезпечення 

навчального призначення, яке закуповується за державні кошти і централізовано надходить до 

школи; 

5. Принцип «домінанти». Цей принцип полягає у зростанні ролі та впливу інформаційної куль-

тури людини на результати її поведінки та діяльності в умовах інформаційного суспільства. 

Тому одним із центральних завдань середньої освіти є надання можливості підростаючому 

поколінню всебічно підвищити власну інформаційну культуру і свій світоглядний рівень. 

Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить інформатизації загальноосвітнього 

навчального закладу, яка може бути реалізована на першому етапі через: 

 розвиток інфраструктури школи та створення інформаційних ресурсів; 

 забезпечення якісного функціонування комп'ютерної мережі школи; 

 забезпечення школи сучасними засобами обчислювальної та телекомунікаційної техніки; 

 участь у загальноосвітній комп'ютерній мережі «Пілотні школи»; 

 забезпечення школи україномовним програмним і сучасним науково-методичним 

забезпеченням. 

Очікувані результати у сфері інформатизації та прогноз їх впливу на розвиток школи. 

Внаслідок виконання Програми інформатизації загальноосвітнього навального закладу 

Солонянська середня загальноосвітня школа №1: 

1. Буде створена система формування інформаційних освітніх ресурсів. 

2. Будуть створені умови для: 

 поширення якісно нових підходів до організації навчально-виховного процесу за рахунок 

використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання та доступу до вітчизняних та 

світових інформаційних ресурсів; 

 реалізації дистанційного навчання; 

 підвищення фахової кваліфікації в галузі інформаційних технологій учасників навчально-

виховного процесу; 

 значного кількісного зростання та якісних показників україномовного комп'ютерно-

орієнтованого науково-методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності учнів і 

вчителів, управління навчальним процесом, а також навчальним закладом. 

Розвиток і підтримка здібних та обдарованих дітей 

Відповідно до Указу Президента України від 18 січня 1996 року № 6396 «Про національну 

програму «Діти України»», обласної програми «Діти Дніпропетровщини», районної програми 

розвитку освіти Солонянського району на період 2005 – 2010 років, Закону України «Про освіту», 

обласної програми «Обдаровані діти – надія України» особливого значення набуває робота із 
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творчо обдарованими дітьми та підлітками. Пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих 

дітей і молоді є безперервним процесом формування творчої особистості, направленим на 

розвиток культурного та інтелектуального потенціалу України. Середня загальноосвітня школа 

має забезпечити всебічний розвиток дітей та молоді, сформувати їх світоглядні позиції. 

Визначальна роль при цьому відводиться розвитку здібностей, творчих можливостей, інтересів та 

нахилів кожного учня. З метою подальшого вдосконалення цього напряму роботи в школі 

передбачається: 

1. Створити творчу групу по методичній підтримці роботи зі здібними та творчо обдарованими 

учнями, вивчення проблем навчання та виховання дітей даної категорії. Постійно. 

Адміністрація школи. 

2. Забезпечити проведення шкільного туру предметних олімпіад у відповідності із «Положенням 

про підготовку, організацію та проведення шкільного туру предметних олімпіад» зі широким 

залученням до складу організаційного комітету представників батьківського комітету школи, 

органів учнівського самоврядування у школі, висвітленням проміжних та кінцевих результатів 

на інформаційному стенді, шкільному сайті, у шкільній малотиражній газеті «Пульс школи». 

Протягом 2008 – 2012 років під час осінніх канікул. Заступник директора школи з навчально-

виховної роботи, голова навчально-виховної комісії батьківського комітету школи, голова 

Піклувальної ради школи, керівник Прес-центру, завідуюча шкільною лабораторією нових 

інформаційних технологій. 

3. Підведення підсумків шкільного туру предметних олімпіад проводити у формі урочистих 

зборів за участю представників органів громадсько-державного управління школою, під час 

яких: 

 За результатами участі учнів школи у предметних олімпіадах надсилати Листи Подяки 

переможцям, призерам та лауреатам змагань. 

 Переможців та призерів шкільного туру предметних олімпіад в індивідуальному заліку 

нагороджувати Грамотами. 

 Переможцям та призерам шкільного туру предметних олімпіад в індивідуальному 

заліку вручати грошову винагороду із коштів призового фонду, створеного за ініціативи 

та при безпосередній участі Піклувальної ради школи. 

 Переможців та призерів шкільного туру предметних олімпіад в командному заліку 

нагороджувати Грамотами. 

Протягом 2008 – 2012 років, листопад. Голова Ради школи, голова батьківського комітету 

школи, голова Піклувальної ради школи, адміністрація школи. 

4. Розглядати на засіданні педагогічної ради школи питання «Про підсумки шкільного та 

районного туру предметних олімпіад». Протягом 2008 – 2012 років, січень – лютий. Заступник 

директора школи з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань.  

5. Пропагувати ідеї здорового суперництва між учасниками шкільного туру предметних олімпіад 

з базових навчальних предметів, доводячи до відома делегатів загальношкільних конференцій 

результати шкільного туру предметних олімпіад, відзначаючи переможців та призерів у 

особистому та командному заліках. Протягом 2008 – 2012 років, січень. Адміністрація школи. 

6. Вдосконалювати роботу Школи олімпійського резерву, організованої за рахунок виділення 

частини годин варіативної складової навчального плану школи ІІ та ІІІ ступеня. Протягом 2008 

– 2012 років. Адміністрація школи, керівники шкільних методичних об’єднань. 

7. Створити умови для участі обдарованих учнів у підготовці творчих проектів, науково-

дослідних експериментальних робіт, у тому числі й із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Розміщувати кращі роботи в електронному варіанті у розділі 

«Творчі роботи» на шкільному сайті. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора школи 

з навчально-виховної роботи, завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних 

технологій, вчителі. 

8. Розміщувати роботи поетично обдарованих учнів у рубриці «Проба пера» шкільної 

малотиражної газети «Пульс школи». Протягом 2008 – 2012 років. Керівник Прес-центру. 

9. Періодично готувати до друку збірки робіт поетично обдарованих учнів школи. Протягом 2008 

– 2012 років. Керівник гуртка юних журналістів, завідуюча шкільною лабораторією нових 
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інформаційних технологій.  

10. Проводити систематичний моніторинг спортивно обдарованих учнів школи. Проводити 

роз’яснювальну роботу серед батьків про перспективність продовження навчання у 

спеціалізованих спортивних навчальних закладах Дніпропетровська та області. Протягом 2008 

– 2012 років. Вчителі фізичної культури, класні керівники. 

11. Створити шкільний інформаційний банк даних «Обдарованість» що включатиме: дані про 

обдарованих дітей (переможці та призери шкільного, районного та обласного туру олімпіад із 

базових навчальних предметів, учасники конкурсів, змагань, автори літературних збірок 

тощо); дані про вчителів, що працюють із обдарованими та здібними учнями; оригінальні 

авторські програми по роботі з обдарованими дітьми. 2008 рік, поновлювати постійно. 

Заступник директора школи зі навчально-виховної роботи. 

12. Пропагувати серед здібних та обдарованих учнів та їх батьків ідеї паралельного навчання в 

Малій Академії наук України, Дніпропетровському філіалі. Створювати умови для проведення 

відповідної роботи для слухачів МАНУ. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи. 

13. При проведенні предметних тижнів передбачити експонування робіт творчо обдарованих учнів 

із даного циклу. З 2008 року, далі – постійно. Керівники шкільних методичних об’єднань.  

14. Приймати участь у районних фестивалях, конкурсах, святах, експедиціях, виставках, оглядах-

конкурсах художньої самодіяльності, фестивалях екологічних агітбригад тощо у відповідності 

із планом роботи на навчальний рік. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи. 

15. Забезпечити участь у щорічних наукових учнівських та вчительських конференціях та захистах 

науково-дослідницьких робіт та проектів. Постійно. Адміністрація школи. 

16. Приймати участь у щорічних фестивалях – віншуваннях здібних і обдарованих школярів 

«Віват, талант!». Постійно. Заступник директора школи з виховної роботи, заступник 

директора школи з навчально-виховної роботи. 

17. Здійснювати систематичний моніторинг у педагогічній пресі наявності авторських програм по 

організації роботи зі здібними та обдарованими дітьми, вивчати можливість впровадження 

конкретних програм у навчальний план Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1. 

Постійно. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, керівники шкільних 

методичних об’єднань.  

18. Під час проведення заходів у рамках єдиних батьківських днів у школі організувати та 

забезпечити проведення консультацій для учнів та їх батьків з проблем розвитку творчих 

здібностей учнів, психологічного супроводу процесу навчання та виховання дітей даної 

категорії. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи, практичний психолог. 

Удосконалення управлінської діяльності. Громадсько-державне управління навчально-

виховного закладу. 

Робота з молодіжними та дитячими громадськими організаціями 

Управління навчальним закладом має бути спрямованим на організацію та забезпечення 

оптимальних стабільних умов для навчально-виховного процесу, створення системного механізму 

її саморегуляції на шкільному рівні. Визначальним у реформуванні управління навчальним 

закладом має стати забезпечення спільної роботи адміністрації школи, органів громадського та 

державного управління освітою та їх відповідності в межах повноважень, створення цілісної 

системи управління навчальним закладом, забезпечення якісного рівня контрольно-аналітичної 

діяльності у відповідності до сучасних вимог. 

 З метою реалізації стратегічних завдань вдосконалення управлінської діяльності необхідно: 

1. Забезпечити широке впровадження інноваційних моделей управління навчальним закладом та 

прийняття управлінських рішень. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи. 

2. Забезпечити проведення  атестації педагогічних працівників школи, підготовку матеріалів для 

атестації навчального закладу згідно з чинним законодавством. Залучати до роботи у складі 

атестаційних комісій представників органів громадського управління школи, учнівського 

самоврядування. Протягом 2008 – 2012 років, згідно із графіком. Адміністрація школи, 

профком, відділ освіти. 

3. Впроваджувати модель громадсько-державного управління школою на засадах рівноправної 
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участі усіх учасників у забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, відкритості, 

демократизму. Ввести в практику систематичну участь представників батьківського комітету 

школи, учнівського самоврядування, молодіжних та дитячих громадських організацій у роботі 

дорадчих та колегіальних органів управління навчального закладу. Здійснювати вивчення 

громадської думки та поширення її на прийняття управлінського рішення. Постійно. 

Адміністрація школи, батьківський комітет школи, Рада лідерів. 

4. Забезпечити систематичний моніторинг та методичний супровід системи єдиного 

батьківського дня у Солонянській середній загальноосвітній школі №1. Постійно. 

Адміністрація школи, батьківський комітет школи. 

5. Забезпечити систематичний інформаційний супровід навчально-виховного процесу із 

розміщенням інформації на спеціальних стендах, у шкільній малотиражній газеті «Пульс 

школи», у розділі «Громадсько-державне управління» сайту школи у внутрішній мережі Вінет. 

Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація школи, керівник шкільного Прес-центру, завідуюча 

шкільною лабораторією нових інформаційних технологій. 

6. Забезпечити підготовку та випуск бюлетеню «Методична скарбничка» відповідно до потреб, 

але не менше 2 випусків протягом навчального року. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник 

директора школи із навчально-виховної роботи. 

7. Провести роботу по підготовці та вивченню пакету нормативних документів, здійсненню 

управлінського супроводу формування шкільної країни. Створити умови для повноцінної 

участі учнів школи в усіх акціях, які проводяться у загальноосвітньому закладі у відповідності 

із планом роботи школи. Протягом 2008 року, далі постійно. Адміністрація школи, 

батьківський комітет школи, Рада лідерів. 

8. Провести роботу по відновленню взаємозв’язку між навчально-виховними закладами, установ 

культури, охорони здоров’я селища, координації їх роботи з метою можливості залучення 

учнів до участі в запланованих заходах у позанавчальний час за погодженням із батьками чи 

особами, що їх замінюють. 2008 рік. Адміністрація школи, батьківський комітет школи. 

9. Забезпечити проведення систематичного моніторингу динаміки розвитку школи як навчально-

виховного закладу, життєвої компетенції учнів та всебічного своєчасного інформування усіх 

учасників навчально-виховного процесу із його поточними результатами, у тому числі й 

розміщенням інформації на спеціальному стенді, висвітленням у шкільній малотиражній газеті 

«Пульс школи», у розділі «Моніторинг якості освіти» сайту школи у внутрішній мережі Вінет. 

Постійно. Адміністрація школи, керівник шкільного Прес-центру, завідуюча шкільною 

лабораторією нових інформаційних технологій. 

10. Забезпечити проведення загальношкільних конференцій не менше 2 разів протягом 

навчального року із обов’язковим громадським звітом директора школи перед делегатами 

конференції зі здійсненням інформаційного супроводу, доступного для максимально широкого 

загалу учасників навчально-виховного процесу, у тому числі й шляхом розміщення інформації 

на спеціальному стенді школи, у шкільній малотиражній газеті «Пульс школи», у розділі 

«Громадсько-державне управління» сайту школи у внутрішній мережі Вінет. Постійно. 

Адміністрація школи, керівник шкільного Прес-центру, завідуюча шкільною лабораторією 

нових інформаційних технологій. 

Позашкільна освіта. Розвиток технічної творчості учнівської молоді. Туристсько-краєзнавча 

робота 

Позашкільне навчання і виховання спрямоване на забезпечення потреб особистості у творчій 

самореалізації, здобуття дітьми  та юнацтвом додаткової освіти у науковому, технічному, 

художньому, декоративно–прикладному, еколого–натуралістичному, туристсько–краєзнавчому та 

інших видах діяльності, інтелектуальний та духовний розвиток дітей за межами навчально-

виховного закладу. Мета позашкільної освіти: всебічне вивчення особистості дитини, її психічних, 

фізіологічних, інтелектуальних особливостей, створення в дитячих колективах психологічно 

комфортних ситуацій, сприяти розвитку здібностей і таланту учнів, готувати учнівську молодь до  

активної професійної та громадської діяльності. Для досягнення цієї мети потрібно: 

1. Проводити систематичний моніторинг мережі гуртків, творчих об’єднань, до участі в роботі 

яких можуть бути залучені учні школи, у тому числі й зайнятість учнів протягом поточного 
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навчального року. Доводити до відома усіх учасників навчально-виховного процесу його 

результати. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник директора школи з виховної роботи. 

2. Сприяти залученню учнів школи до позашкільного навчання шляхом проведення бесід, 

зустрічей із керівниками та кращими слухачами гуртків, творчих об’єднань, відвідування 

занять, у тому числі й за участю представників батьківського комітету школи та класу. 

Протягом 2008 – 2010 років. Класні керівники, заступник директора школи з виховної роботи, 

батьківські комітети. 

3. Забезпечити інформування про досягнення учнів школи – слухачів гуртків, творчих об’єднань, 

у тому числі й під час проведення заходів у рамках єдиних батьківських днів. Постійно. Класні 

керівники, заступник директора школи з виховної роботи. 

4. Розширювати географію подорожей учнів школи за рахунок бюджетних коштів, добровільних 

батьківських пожертвувань, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, у ході 

виконання напрямку «Моя країна – Україна». Забезпечити інформаційний супровід результатів 

проведеної роботи, у тому числі й розміщуючи інформацію у шкільній малотиражній газеті 

«Пульс школи», на сайті школи у внутрішній мережі Вінет. Протягом 2008 – 2012 років. 

Керівник напрямку «Моя країна – Україна», заступник директора школи з виховної роботи, 

керівник шкільного Прес-центру, завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних 

технологій, батьківські комітети. 

5. Приймати участь у районних виставках робіт із науково-технічної творчості, змаганнях 

повітряних зміїв. Постійно. Вчителі трудового навчання, заступник директора школи з 

виховної роботи, за графіком центру дитячої та юнацької творчості. 

6. Проводити тиждень професійної орієнтації із широким залученням до участі у запланованих 

заходах представників батьківського комітету школи, підприємств, установ та організацій 

селища. Відвідувати установи, підприємства та організації селища, району та області, у тому 

числі й під час проведення навчальної практики. Протягом 2008 – 2012 років. Адміністрація 

школи, батьківський комітет школи, Піклувальна рада школи. 

7. Приймати участь у районних туристично-краєзнавчих заходах, еколого-натуралістичних, 

фольклорних конкурсах, фестивалях, експедиціях. Протягом 2008 – 2012 років. Заступник 

директора школи з виховної роботи, старша вожата, Рада лідерів. 

 


