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           Школа — не комора знань, 

а світоч розуму. Усі діти не 

можуть мати однакові здібності. 

І найважливіше завдання школи 

– виховання здібностей.  

        В.Сухомлинський 
 



Школа - сучасний конкурентоспроможний 

навчальний заклад у якому: 

  зберігаються традиції 

• є повага до особистості дитини 

 опікуються фізичним і духовним здоров’ям дитини 

 надаються якісні знання 

 навчання здійснюється на розвинутій матеріально – 

технічній базі 

 високий рівень позакласної діяльності і ефективність 

системи виховної роботи 

 панує толерантний і доброзичливий  мікроклімат 

 для всіх учасників навчально – виховного процесу створено 

умови для творчості та ситуації успіху 

 



Пріоритетні напрямки роботи 

школи:  
  

 
 

   формування високоморальної особистості на основі всебічного розвитку 
здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та 
природного потенціалу; 

  організація навчально-виховної роботи на основі впровадження 
інноваційних освітніх технологій;  

 забезпечення наступності між усіма ланками навчально-виховного процесу;  

  організація роботи з обдарованими учнями;  

  навчання і виховання дітей з особливими потребами; 

 формування свідомого і відповідального ставлення учасників навчально- 
виховного процесу до навчання, виховання і розвитку; 

 впровадження здоров'язберігаючих технологій;  

 збереження, покращення та оптимізація матеріально-технічної бази школи, 
комп’ютеризація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;  

  формування позитивного іміджу навчального закладу;  

  збереження та збільшення контингенту учнів.  
  

 



Проєкт «Обдарована дитина» 
 

 

Мета проєкту: визначити чітку 

систему організаційно-педагогічних 

та 

науково-практичних заходів пошуку, 

навчання й виховання обдарованих 

дітей педагогічним колективом 

закладу.  



Система заохочень обдарованих учнів 

 



Інновації в роботі з обдарованими учнями 

 

Учнівські 

бенефіси, 

авторські 

виставки 

Гуртки за 

інтересами 
 



Проєкт  

«Сучасний педагог»  

 

Мета проєкту: забезпечення 

економічних та соціальних гарантій 

професійної самореалізації 

педагогічних працівників й 

утвердження їхнього високого 

соціального статусу в суспільстві. 

 



 

 

 

 

 

Система 

заохочення педагогічних працівників 

в роботі з обдарованими дітьми 



Проєкт «Сучасне освітнє 

середовище»  

 

    Мета проєкту: 

створення освітньої платформи, що 

кардинально поліпшить якість освіти, 

підвищить довіру суспільства до школи, 

мотивує дітей до навчання та отримання 

корисних знань, які знадобляться їм у 

майбутньому. 



Проєкт «Щаслива родина - щаслива 

дитина»  

    Мета проєкту: 
 розширювати знання дітей про свою родину, її традиції; 

 сприяти гармонізації відносин між дітьми і батьками; 

 підвищувати педагогічну культуру батьків; 

 розвивати пізнавальні здібності учнів, критичне 

мислення, навички спілкування в соціумі; 

 виховувати у дітей любов і повагу до членів родини, 

формувати вміння виявляти турботу про рідних і 

близьких людей, друзів і однолітків. 

 



Проєкт «Єдиний інформаційний 

простір»  

 

Мета проєкту: 
створення єдиного інформаційно-освітнього простору, 

який містить сукупність технічних, програмних, 

телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють 

застосувати в освітньому процесі нові інформаційні 

технології та здійснювати збирання, зберігання і обробку 

даних системи освіти. Основні учасники та користувачі 

єдиного інформаційно-освітнього простору: педагоги, 

учні, адміністрація школи, батьки. 



 

 

 

ОЧІКУВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Забезпечення умов для 

здобуття сучасної, доступної та 

якісної освіти відповідно до 

вимог суспільства, запитів 

особистості й потреб держави  

Підвищення 

рівня навчальних 

досягнень учнів 

Підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів  

Створення необхідної 

сучасної матеріально-

технічної бази 

Підвищення 

якості 

вихованості 

школярів 

Створення позитивного 

іміджу школи, підвищення її 

конкурентоздатності 



Наша 

школа 

школа  

творчості 

для вчителів 

школа 

радості 

для дітей 

школа  

спокою 

для батьків 



Дякую за увагу! 


