
 

 

                                                ПЛАН 

заходів на 2018-2029 роки із запровадження  

Концепції реалізації державної політики у сфері  

реформування загальної середньої освіти  

“Нова українська школа” та реформування системи освіти у Грицівському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

1. Забезпечення умов щодо вдосконалення навичок вчителів початкової 

школи шляхом: 

1.1   організації навчання на дистанційному онлайн-курсі  порталу EdEra; 

1.2 підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, вчителів-

предметників, заступників директорів та директорів шкіл з впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти. 

Адміністрація школи. 

Впродовж 2018 року. 

        1.3 надання свободи вибору педагогам щодо місця проходження та форм 

проведення курсової перепідготовки (Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені І. Огієнка, інше);  

Впродовж 2018-2029 років. 

2. Здійснення інформаційно-консультативної  роботи та забезпечення 

різноманітними формами проведення методичної роботи щодо реалізації 

державної політики у сфері реформування. 

Адміністрація  

Впродовж 2018-2021 років. 

3.  Забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного 

віку за рахунок забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти. 

Органи місцевого самоврядування 

Впродовж 2018-2029 років. 

4. Запровадження профільності у старшій школі.  

Органи місцевого самоврядування 

Впродовж 2018-2020 років. 

 

5. Забезпечення участі адміністрації школи  у: 

5.1  навчальних семінарах для керівників шкіл та розроблення методичних 

матеріалів для роботи в умовах управлінської автономії: 

- «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти – необхідна 

умова Нової української школи»; 

- «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладом 

освіти в умовах Нової української школи – основа формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти»; 

- «Педагогіка партнерства Нової української школи як складова управління 

адаптивним закладом  розвитку особистості»; 

- «Взаємодія учасників освітнього процесу в умовах інклюзивного 

навчання у форматі НУШ». 
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Впродовж 2018-2020 років. 

 

5.2 Забезпечення участі у серії тренінгів з директорами закладів освіти 

«Модернізація управлінської діяльності керівника закладу освіти в умовах 

реалізації Закону України «Про освіту»: 

-  «Модернізація управління школою в контексті сучасних викликів»; 

- «Модернізація науково-методичної роботи у закладі загальної середньої 

освіти в умовах трансформації освітнього процесу»; 

- Реалізація Концепції Нової української школи в закладах загальної 

середньої освіти; 

- Інноваційне середовище навчального закладу у форматі Концепції «Нова 

українська школа». 

Впродовж 2018-2020 років. 

6. Приведення нормативно-правової бази закладу у відповідність з чинним 

законодавством. 

7. Обговорення на педагогічних радах питання щодо впровадження 

Державного стандарту початкової загальної освіти у 2018-2019 рр.  

запровадження електронних форм документів, оптимізацію звітності. 

Педагогічний колектив 

Серпень-вересень 2018-2021роки. 

8. Забезпечення обов’язкового оприлюднення  даних про всі кошти, які 

надходять з бюджету та інших джерел. 

Постійно 

 

9. Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Адміністрація  

Впродовж 2018-2021 років. 

10. Забезпечення наступності у роботі закладів дошкільної освіти та 

початкової школи. 

Адміністрація  

Постійно. 

       11.Забезпечення функціонування на сайті закладу розділу «Нова українська 

школа», систематичного оновлення матеріалів, інформаційної відкритості 

закладу.  

      12.Адміністрації школи та педагогічному колективу створити нове освітнє 

середовище шляхом: 

        12.1 Облаштування нового освітнього простору; 

Впродовж 2018-2020рр. 

12.2 Забезпечення створення в закладі освіти освітнього середовища для 

дітей з особливими потребами; 

 

Впродовж 2018 року; 

12.3 Облаштування універсального дизайну в освітньому середовищі: меблі, 

обладнання і дидактичні матеріали, необхідні для 

впровадження компетентнісного навчання, безбар’єрний доступ. 

Впродовж 2018-020 років. 



        12.4 Використання ІКТ в освітньому процесі (робота у віртуальних 

середовищах MOODLE, Google, Classroom); 

Впродовж 2018-2029 років. 

        12.5 Облаштування ресурсних кімнат; 

Впродовж 2018-2020 років. 

        12.6 Впровадження STEM-освіти; 

Впродовж 2018-2029 років. 

        12.7 Обладнання електронних бібліотек та створення букросингу; 

Впродовж 2018-2020 років. 

        12.8 Сприяння поширенню електронного навчання, використанню 

Національної освітньої електронної платформи та формуванню цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу; 

Впродовж 2018-2029 років. 

        13. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього 

процесу щодо впровадження Нової української школи. 

Впродовж 2018-2029 років. 

       14. Вивчення питання впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти.  

Адміністрація школи 

Впродовж 2018-2029 років.  

 

 

 

Директор                                                                            В. Старий 

 


