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загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 
на 2020-2026 р. 



 Допомогти дітям 
бути щасливими, 
створити умови для 
їх розвитку і 
самореалізації 

 Забезпечити гідне життя 
здобувачів освіти 
шляхом формування у 
них ключових 
компетентностей 

Як директор школи, перед 
собою я ставлю дві цілі:  



Створення оптимальних умов для рівного 

доступу до якісної освіти, розвиток 

особистості кожного учня в залежності від 

його освітніх потреб та можливостей, 

його успішної соціалізації. 

Основна місія школи 



Основні напрями моєї діяльності 
на посаді директора школи: 

 Організація освітньої роботи школи 

 Створення інформаційно-освітнього простору 

 Вирішення адміністративно-господарських питань 

 Оформлення сучасного дизайну та інтер'єру школи 

 



Організація освітньої 
роботи школи 

 Зорієнтувати навчання на практичне застосування 
отриманих знань (навчити дітей правильно керувати 
власним бюджетом, реалізовувати свої права та 
свободи, користуватися банківськими послугами, 
вміти будувати стосунки, оплачувати комунальні 
платежі, розпоряджатись часом тощо) 

 Впровадити дні онлайн-навчання (один день в місяць 
за спеціально розробленим графіком) 

  Запуск роботи “Мозколомних перерв“ 

 



Створення інформаційно-
освітнього простору 

 Підключення усіх педагогів та здобувачів освіти до мережі Інтернет 
шляхом встановлення WI-FI роутерів у закладі  

 Застосування на уроках сучасних інформаційних технологій 
(хмарних, мультимедійних, проектної діяльності тощо) 

 Організація особистого інформаційного простору вчителів та учнів 
(ведення сайту школи, особистих блогів вчителів та блогів класу). 
Блог класу можуть вести самі учні, висвітлюючи усі важливі події, які 
відбуваються у класному колективі.  

 Активізація участі вчителів та учнів в Інтернет-проектах, онлайн-
олімпіадах та конкурсах. Наприклад: Інтернет-олімпіада «На урок» з 
різних предметів, Всеукраїнська оліпіада «Крок до знань», які є 
абсолютно безкоштовними. Платні онлайн-конкурси «Колосок», 
«Геліантус» (природничі науки), «Хіппо», «Олімпік» (англійська 
мова) та інші. 



Вирішення адміністративно-
господарських питань 

 Встановлення камер відеоспостереження у коридорах та на 
території школи 

 Проведення реконструкції опалення 

 Заміна системи освітлення 

 Облаштування харчоблоку сучасним оснащенням 

 Заміна та оновлення старих шкільних меблів 

 Ремонт та реконструкція актового залу 

 Втілення проекту по утепленню фасаду, горища та заміна даху 



Створення сучасного 
дизайну та інтер'єру школи 



Будівництво 

“зеленого класу” 



Облаштування 
куточка 
відпочинку 



Оформлення 
шкільних 
коридорів 



Оформлення 
класів 



Керівник школи – це, перш за все, 
вихователь педагогічного колективу. 
Він повинен бути хорошим 
прикладом для працівників. 

 
  Обіцяю бути таким прикладом! 



Дякую за 
увагу! 


