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ПРИНЦИПИ

КУРС НА:

якість освіти,

дитиноцентризм,

партнерство

Створення умов для якісного 

надання освітніх послуг шляхом 

тісної взаємодії в системі 

«здобувачі освіти – батьки, 

здобувачів освіти - педагоги»

 Відкритість до змін

 Рух в одному

напрямку

 Спільне творення

МІСІЯ ЗАКЛАДУ



Створення освітнього середовища, що

дозволить забезпечити розвиток та виховання

здобувачів освіти, здатного впливати на свою

особистісну освітню траєкторію, задовольнити

їх пізнавальні інтереси , плекати творчу

особистість

 довіра;

 прозорість та відкритість;

 лідерство;

 спільна відповідальність;

 громадянська ідентичність;

 свобода вибору.

МЕТА ЗАКЛАДУ

ЦІНОСТІ ЗАКЛАДУ



Стратегія розвитку Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Внутрішня  

система

забезпечення 

якості освіти

Лешнівського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів



Класи 1-4 :

4 класи – 62 учні

Класи 5-9:

5 класів – 110 учнів

Класи 10-11 :

2 класи – 32 учні

Всього 11 класів – 204 учні

Мережа класів



Освітнє середовище



Освітнє середовище 

Впровадження НУШ



ЕФЕКТИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС



Інклюзивних 2 класи :

1 клас – 2 учні

3 клас -1 учень

2 асистенти вчителя  

Інклюзивна форма 

навчання



Організація безпечного доїзду

учасників освітнього процесу



Організація безпечного 

харчування



ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Рівні 

оцінювання

За напрямом 1

Достатній

1.3 формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 
навчання освітнього простору

Достатній

1.2 створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 
насилля та дискримінації

Достатній

1.1 забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Достатній

Вимога/правило Рівні освітньої діяльності



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Рівні 

оцінювання

За напрямом 2

Достатній

2.3

Достатній

2.2

Достатній

2.1

Достатній

Вимога/правило Рівні освітньої діяльності



Безпечне

освітнє

середовище

Протидія 

булінгу та 

іншим

формам 

насильства

Трансформація

правил 

поведінки у 

закладі

освіти

Партнерство  

(діти, 

батьки, 

вчителі)

ВИХОВНИЙ ПРОСТІР



«Ми повинні 
виховувати  людину, 
яка повинна бути 
щасливою»

А. Макаренко



Формування ціннісного ставлення

до суспільства та держави



Формування ціннісного ставлення 

до культури та мистецтва



Формування ціннісного ставлення 

до сім'ї, родини, людей



Формування ціннісного
ставлення до природи



Формування ціннісного
ставлення до праці



Формування ціннісного
ставлення до себе



Педагогічний колектив

У закладі працює 30 учителів

Спеціаліст вищої категорії – 16

Спеціаліст першої категорії – 5

Спеціаліст другої категорії – 2

Спеціаліст – 5

12 тарифний розряд – 2 

Звання «старший вчитель» - 1



Компетентнісний  
підхід до організації
освітнього процесу

Впровадження
інновацій та ІКТ
(освітні інтернет-

платформи,
медіаресурси,

Онлайн - інструменти)

Використання 
авторських освітніх
ресурсів (методичні 

розробки,

навчальні кейси,  
мультимедіа)

Формувальне 
оцінювання, 
педагогіка 

партнерства, 
академічна 

доброчесність

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРІОРИТЕТИ



Ефективність планування 

педпрацівниками своєї 

діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів 

до організації освітнього 

процесу з метою 

формування ключових 

компетентностей

здобувачів освіти

Налагодження 

співпраці зі здобувачами 

освіти, їх батьками, 

працівниками закладу 

освіти.

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання здобувачів 

освіти на засадах 
академічної 

доброчесності.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРІОРИТЕТИ

Постійне підвищення 
професійного рівня 

і педагогічної 
майстерності 

педпрацівників.



ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ



Політика 
академічної 

доброчесності

Майстер-класи,  
інтерактивні 

заняття,
інформаційні 

бесіди, виховні
заходи

Педагоги  
діють

на засадах 
академічної 

доброчесності

та сприяють її 
дотриманню 

учнями

Моніторинг 
дотримання 

норм 
академічної 

доброчесності

учасниками  
освітнього 

процесу

ПРІОРІТЕТ: 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ



ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИРівні 

оцінювання

За напрямом 3
Достатній

3.4
Достатній

3.3
Достатній

3.2
Достатній

3.1
Вимагає покращення

Вимога/правило Рівні освітньої діяльності



УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Партнерські відносини та конструктивна 
співпраця учасників освітнього процесу

Ефективність кадрової політики та 
забезпечення можливостей для 
професійного розвитку педагогічних 
працівників

Формування та забезпечення реалізації 
політики академічної доброчесності



Освітнє середовище 

Заклад співпрацює з:

ДП «Бродівським

лісовим

господарством»

Військовою 

частиною А2595

КУ 

«БРОДІВСЬКИЙ 

ІРЦ»

Бродівським

відділенням 

поліції



УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Рівні 

оцінювання

4.5
Достатній

4.4
Достатній

4.3
Високий

4.2
Достатній

4.1
Достатній

Вимога/правило Рівні освітньої діяльності






