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Рекомендації 

щодо вдосконалення діяльності школи  за результатами самооцінювання   

за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти»  

КЗ «Ободівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей 

1.1.Забезпечити обізнаність педпрацівників стосовно мети діяльності та шляхів розвитку 

закладу освіти 

1.2. Здійснювати постійний моніторинг моніторинг досягнення цілей, які визначені 

стратегією розвитку 

1.3. Діяльність педагогічної ради спрямовувати  на реалізацію річного плану та стратегії 

розвитку закладу 

1.4. Здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до 

стратегії розвитку 

1.5. Залучати до розроблення річного плану всіх  учасників  освітнього процесу 

1.6. Здійснювати в кінці навчального року  аналіз виконання річного плану  та  враховувати 

результати цього аналізу під час складання плану  на наступний навчальний рік 

1.7. Звертатися із запитами  до засновника про фінансування для створення належних умов 

діяльності закладу 

1.8. Налагодити   фандрейзингову діяльность (спонсорська допомога, участь в проектах) 

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

2.1.Регулярно оприлюднювати та  оновлювати  інформацію на шкільному веб сайті    

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників 

3.1. Керівництву закладу мотивувати педагогічних працівників до підвищення якості 

освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 

3.2. Розробити документ, який  визначатиме  принципи та процедури матеріального і 

морального стимулювання працівників, чіткі критерії застосування цих заходів   

3.3. Частіше  розглядати на засіданнях  методичних об’єднань, педрад питання професійного 

вдосконалення педагогів 

3.4.Постійно інформувати педагогічних працівників про сучасні форми й методи 

професійного самовдосконалення 

 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, конструктивна 

співпраця учасників освітнього процесу, взаємодія з місцевою громадою 

4.1. Управлінські рішення в закладі приймати  з урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу  

4.2. Сприяти  виявленню громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу, 

їхній участі в житті місцевої громади 
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4.3 Створювати  умови для запровадження та  реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти  

5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

5.1.Неухильно виконувати Положення про академічну доброчесність всіма учасниками 

освітнього процесу 

5.2. Систематично  організовувати та проводити інформаційні та просвітницькі заходи для 

формування негативного ставлення до корупції та протидії випадкам недоброчесної 

поведінки 

5.3. Інформувати на веб-сайті закладу та в соціальни х мережах про заходи щодо 

забезпечення принципів та правил академічної доброчесності  

 

Директор                                                 Анатолій КАТРЕНКО 
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