Управлінські процеси
в Ужгородській класичній гімназії у 2020/2021 н. р.
1.Стратегія розвитку та система планування діяльності закладу, моніторинг
виконання поставлених цілей і завдань
 стратегія розвитку гімназії
 річне планування роботи гімназії

 наявність внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 планування заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень та
обладнання гімназії

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 створення психологічно комфортного середовища у гімназії
 оприлюднення інформації про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей

для

професійного розвитку педагогічних працівників
 формування штату закладу
 заходи мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників

4.Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодія гімназії з місцевою громадою


створення умов для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього процесу
 прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу
 створення умов для розвитку громадського самоврядування
 сприяння виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу,
їх участі в житті місцевої громади
 режим роботи закладу освіти та розклад занять
 створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
 впровадження політики академічної доброчесності
 формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

1.Стратегія розвитку та система планування діяльності закладу, моніторинг
виконання поставлених цілей і завдань
1.1.Стратегія розвитку гімназії

Висока якість освітньої діяльності гімназії і, як наслідок, висока якість освіти у
навчальному закладі неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення сформульовані у стратегії розвитку
Ужгородської класичної гімназії яка прийнята колективом та Радою класичної гімназії
29.12.2020р., що містить визначення цінностей, які визначає

заклад. Для створення

стратегічної програми розвитку гімназії була створена робоча група, до якої входили
керівники кафедр гімназії, досвідчені вчителі, голова піклувальної ради.
Під час розроблення стратегії було враховано засади державної політики у галузі освіти,
чинне законодавство та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність класичної
гімназії. Також були враховані положення статуту гімназії.
Стратегія розвитку гімназії містить загальні положення та основні параметри розвитку
навчального закладу на період 2021-2026рр. Дана програма розвитку оприлюднена на сайті
гімназії та має таку структуру:
ВСТУП
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ














Основна ідея Стратегії
Мета Стратегії
Завдання Стратегії розвитку
Основні принципи діяльності гімназії
Очікувані результати розвитку
Модель випускника гімназії
Показники ефективності розвитку
Пріоритети розвитку гімназії
Засоби реалізації
Пріоритетні напрямки виховного процесу
Система виховних завдань
Пріоритетні принципи діяльності педагогічного колективу гімназії
Умови для реалізації завдань гімназії

ІІ.СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ ВКЛЮЧАЄ ТРИ ЕТАПИ




Перший етап реалізації Стратегії (2021-2022)
Другий етап реалізації Стратегії розвитку гімназії (2023-2025 н. р..)
Третій етап реалізації Стратегії (2025-2026 н. р.)

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УЖГОРОДСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ








Розбудова освітнього середовища гімназії
Діяльність закладу із здобувачами освіти
Перспектива формування контингенту учнів гімназії:
Педагогічна діяльність
Освітній простір виховної діяльності
Управлінська діяльність
Розбудова матеріально-технічної бази гімназії

СТРАТЕГІЧНІ НАРИСИ ГІМНАЗІЇ



Нарис «Управління навчально-виховним процесом»
Нарис «Професійне зростання педагога»








Нарис «Якість навчання»
Нарис «Обдарована дитина»
Нарис «Життєтворення особистості»
Нарис «Учнівське самоврядування»
Нарис «Традиції гімназії»
Нарис «Здоров'я»

ПОКАЗНИКИ (вимірники)
РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ
МОЖЛИВИЙ РИЗИК
ПОВ’ЯЗАНИЙ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ
Протягом навчального року із реалізації стратегічної програми розвитку закладу
вдалося:
Щодо розбудови освітнього середовища гімназії
Параметри
Облаштувати приміщення та територію закладу з урахуванням принципів універсального дизайну
Забезпечувати комфортні і безпечні умови навчання та праці протягом навчального року
Забезпечити кабінет географії відповідним обладнанням яке необхідне для реалізації освітніх
програм.
Запровадити у їдальні систему контролю НАССР для якісного харчування здобувачів освіти і
працівників
Створено умови для якісного функціонування мережі Інтернет та її безпечного використання
Проведено та реалізовано заходи щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації та булінгу в
гімназії.
Оновлено окремими елементами освітнє середовище гімназії для мотивації здобувачів освіти до
оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу
життя
Підтримувався протягом року у належному порядку простір інформаційної взаємодії та соціальнокультурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр,
читальна зала)
Щодо діяльності закладу із здобувачами освіти
Параметри
Сформовано відкриту, прозору і зрозумілу для здобувачів освіти систему оцінювання їх
навчальних досягнень
Проведено внутрішній моніторинг щодо стану викладання:
Математики
Інформатики
Фізкультури
Біології
Бібліотеки
Психологічної служби
Протягом року забезпечувалася інформаційна система гімназії яка забезпечувала
інформатизацію навчального процесу та використання новітніх інформаційних технологій в
умовах дистанційного навчання
Обладнано ряд елементів для створення в гімназії єдиного освітнього інформаційного простору
Щодо роботи з педагогічними кадрами

Параметри
Створено індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів освіти (для учнів екстернів та учнів
сімейної форми навчання)
Створено велику кількість цифрових освітнхі ресурсів (електронні презентації, відеоматеріали,
методичні розробки, вебсайти, блоги ) для підвищення ефективності НВП в умовах змішаного та
дистанційного навчання
Участь в освітніх проєктах:
Н.Федак протягом року працює у проєкті Всеукраїнська школа онлайн в якості експерта уроків хімії для 9класу

Двоє вчителів С.Роман та С.Дутко стали державними експертами ДСЯОУ в Закарпатській області
Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників здійснило у
цьому році 59 вчителів гімназії
9 вчителів пройшли чергову атестацію
Щодо освітнього простору виховної діяльності
Параметри
Протягом року здійснювавсяи соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей,
які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітейінвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників
АТО.
Створювався сприятливий психологічний клімат у всіх структурних підрозділах освітнього процесу
для запобігання криз навчання в умовах пандемії
Протягом року діяльність гімназії організовувалася на зразок демократичного правового простору та
позитивного мікроклімату через діяльність шкільного і класних учнівських колективів, громадського
самоврядування враховуючи специфічні умови навчання у цьому н.р.
Щодо управлінської діяльності
Параметри
Проведено внутрішній моніторинг:




















відвідування учнями занять
дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів (2р.)
планування та діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в гімназії
охоплення учнів позашкільною освітою
дотримання вимог з ведення класних журналів (4р)
харчування учнів (щомісяця)
ведення журналів інструктажу з ТБ
виконання перевірки вчителями учнівських зошитів
забезпечення якості викладання предметів правознавство та людина і суспільство
організації навчально-виховного процесу в 1-х класах
обізнаності учнів з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і їх дотримання
роботи педагогів щодо самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти
дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу
техніки безпеки на уроках фізичної культури . Проведення занять спеціальних медичних груп
дотримання графіка проведення контрольних та тематичних робіт
виконання вимого щодо об’єму д\з
забезпечення якості викладання математики
обізнаності з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками
гімназії чи раптового погіршення їх стану здоров'я
якості заміни уроків











обов’язкового виконання в межах навчальних програм контрольних, лабораторних і практичних робіт
вчителями
охорони праці в гімназії
забезпечення якості викладання інформатики та технологій
егулярності інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності як серед учнів, так і працівників під
час проведення уроків (практичних занять) з інформатики, хімії, фізики, біології, фізичної культури;
застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних
умінь здобувачів освіти
роботи психологічної служби гімназії
проведення та ефективності роботи гуртків
організації роботи з учнями, схильними до правопорушень

Протягом року на 100% виконано запланований об’єм щодо щодо підвищення фахового рівня
педагогічних працівників
Педагогічним працівникам тричі надано матеріальну винагороду для за сумлінне виконання посадових
обов’язків та стимулювання творчості учасників освітнього процесу
Вперше за новою формою здійсненено комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності
навчального закладу
Щодо розбудови матеріально-технічної бази гімназії
Параметри
Створено електрону базу бібліотеки гімназії
Вдосконалено використання електронних щоденників та журналів
Оснащено сучасною комп’ютерною технікою програмними засобами та навчальними засобами
кабінету географії
Забезпечено сучасним обладнанням кабінету географії
Завершено капітальний ремонт басейну гімназії
Проведено ремонт та оновлено дизайн бібліотеки гімназії
Здійснено поточний ремонт класних приміщень та приміщень загального користування
Створено сучасний кабінет англійської мови
Розпочато капітальний ремонт доріжок спортмайданчиків гімназії
Створено внутрішню комп’ютерну мережу
Продовжено реалізацію проекту «Цікаве освітнє середовище» на 4 поверсі гімназії
Оновлено інтер’єр їдальні гімназії

1.2.Річне планування роботи гімназії
Стратегія розвитку класичної гімназії відображається у її річному плані роботи, який
розробляється з урахуваннями освітньої програми.
Річний план є важливим робочим документом для організації повсякденної діяльності
закладу освіти впродовж навчального року.
Оскільки річний план - це комплексний документ, який стосується всіх учасників
освітнього процесу, то до його створення у гімназії керівником щороку залучаються
представники від педагогічного колективу, учнів та їх батьки.
На даний час структура річного плану гімназії включає такі параметри, як;
 Освітнє середовище гімназії.

 Система оцінювання здобувачів освіти.
 Педагогічна діяльність педагогічних працівників гімназії.
 Управлінські процеси в гімназії.
У річному плані наявні два основні блоки:
 Блок І. АНАЛІЗ РОБОТИ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ У 2019/20 Н.Р. ТА ЗАВДАННЯ НА 2020/2021Н.Р.

Мета: за результатами вивчення діяльності навчального закладу оцінити рівень якості
освітньої діяльності
 Блок ІІ. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Мета: створити освітнє середовище для розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів,
налагодження оптимальних умов функціонування класичної гімназії у відповідності до
нормативно – правових актів з питань освіти в Україні. Забезпечити умови
індивідуального розвитку, стимулювання творчої активності, самореалізації гімназистів
у різних видах позаурочної діяльності, реалізація їхніх інтересів та розвиток нахилів
гімназистів.
Для зручності у використанні річний план має такий вигляд (приклад):
Зміст діяльності щодо внутрішнього забезпечення якості освіти
(Погодити. Затвердити. Підготувати. Організувати. Провести.)
Освітнє середовище гімназії

Робота із здобувачами освіти

Робота із педагогічними кадрами

Управлінська діяльність
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1.3.Наявність внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в класичній гімназії
Ужгородської міської ради Закарпатської області наявне та розроблене відповідно до
законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; розпорядження Кабінету

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на період до 2029 року»; ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю.
Вимоги; ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник
термінів; наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 «Про
затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої
освіти».
Внутрішня система забезпечення якості освіти в класичній гімназії Ужгородської міської
ради Закарпатської області розбудовується на виконання статті 41 Закону України «Про
освіту» для спрямування та контролю діяльності закладу щодо забезпечення якості освіти.
Відповідальність за впровадження ВСЗЯО в гімназії покладається на директора класичної
гімназії. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у класичній
гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області має таку структуру:
І. Загальні положення



Мета функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в гімназії є:
Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти гімназії

ІІ. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти
ІІІ. Політика та процедури забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти
























Стратегія та процедура забезпечення якості освіти
Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти
Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
Створення в гімназії інклюзивного освітнього середовища
Запобігання і протидія булінгу (цькуванню)
Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження й коригування результатів
освітньої діяльності
Методи збирання інформації
Інструментарій методів збирання інформації
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої гімназії
Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
Критерії оцінювання роботи вчителя
Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників гімназії
Зміст контролю адміністрацією гімназії
Функції, об'єкти і суб'єкти внутрішньо шкільного контролю
Методи контролю над діяльністю вчителя
Методи контролю над результатами навчальної діяльності
Види внутрішньої системи забезпечення якості освіти (за змістом)
Форми внутрішньої системи забезпечення якості освіти:
Організація перевірки стану кожного з питань змісту внутрішньої системи забезпечення якості
освіти складається з таких етапів:
Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Варіант самооцінювання










Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для
самостійної роботи здобувачів освіти
Інформаційна система для ефективного управління закладом освіти
Універсальний дизайн та розумне пристосування
Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Характеристика найпоширеніших видів внутрішньо шкільного контролю
Орієнтовний аналіз виконання навчальних планів і програм
Орієнтовна схема перевірки ведення класного журналу
Орієнтовна схема перевірки учнівських зошитів

Процедури оцінювання якості освітньої діяльності гімназії охоплюють усі сфери та
напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
Педагогічні працівники ознайомлені з процедурою оцінювання якості освітньої діяльності
у закладі під час її розробки та затвердження на засіданні педагогічної ради 30.08.2019р.
протокол №1.
Гімназія обрала варіантом самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до
наявних у закладі процедур щорічне самооцінювання освітньої діяльності у кінці
навчального року, яка презентується педагогічному, учнівському, батьківському
колективам, а також широкому колу громадськості через сайт гімназії під час звіту
керівника гімназії.
У такій формі річний звіт, містить висновки та заплановані дії за результатами
самооцінювання на наступний навчальний рік.
1.4. Планування заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень та
обладнання гімназії
Адміністрація класичної гімназії постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і
доводить
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стратегії розвитку навчального закладу.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази в гімназії у 2020/2021 н.р. проводилося
в основному за рахунок коштів Ужгородської міської ради.
За період з вересня по грудень 2020 року від оренди майна надійшло коштів - 32 526,08
грн. Від здачі металобрухту 9 458,00 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено: за воду – 22 226,04 грн., за світло - 109 845,58 грн. за
природний газ 337 076,58 грн., за вивезення твердих побутових відходів - 12 236,00 грн.
Було передано обладнання для кабінету географії на суму 335 738,00 грн.
За період з січня по березень 2021 року надійшло коштів від оренди майна 16 883,18 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено: за воду – 41 916,05 грн.,за світло - 114 365,88 грн., за
природний газ 441377,83 грн., за вивіз твердих побутових відходів - 9 178,77 грн., за
послуги інтернету (спец. рах) – 6 900,00 грн.
Матеріально-технічна база гімназії включає будівлю, споруди, землю, комунікації,
обладнання, та матеріальні цінності в приміщеннях відповідно до частини 1 стаття 44
Закону України «Про загальну середню освіту».

Керівником гімназії постійно проводиться робота яка дозволяє отримувати об'єктивну та
актуальну інформацію щодо потреб закладу. Такий майже щоденний моніторинг
направлений на вивчення потреб всіх учасників освітнього процесу гімназії. На початку
та в середині навчального року директор гімназії проводить опитування учнівського,
батьківського та педагогічного колективів на онлайн платформі щодо вдосконалення та
розбудови

ефективного

освітнього середовища гімназії. Після вивчення складається план-графік розвитку та
покращення матеріально-технічної бази гімназії:
№ п/п

Вид робіт,
придбання

Терміновість Кількість

Орієнтовна
вартість

Локація

Фінансування

На даний час матеріально-технічний стан класичної гімназії цілком відповідає
поставленій

меті

діяльності,

яка

навчального закладу та його освітній програмі.

визначена

у

стратегії

розвитку

Такий належний стан матеріально-технічної бази гімназії - клопітка робота керівника
гімназії, батьківського колективу, УО та засновника навчального закладу Ужгородської
міської ради.

Щороку керівником гімназії оновлюється план розвитку матеріально-технічної бази який
складається ним на 3 роки.
Про всі зміни щодо виконання робіт та придбання обладнання у гімназії через власний сайт
своєчасно інформується педагогічна та батьківська громадськість, також своєчасно
розміщується кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх
отриманих коштів, товарів, робіт і послуг.
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
2.2.Створення психологічно комфортного середовища у гімназії
Психологічний клімат у класичній гімназії є визначальним чинником для створення
комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Керівництво гімназії
розуміє, що сприятливий психологічний клімат та атмосфера довіри між учасниками
освітнього процесу, забезпечують досягнення мети діяльності гімназії.
Крім того, довіра між учасниками освітнього процесу створює сприятливі умови для
конструктивного вирішення можливих конфліктів, які практично неминучі в реальному
шкільному житті. Керівник гімназії визнає , що головною умовою для створення такої
атмосфери у закладі є обґрунтованість і відкритість управлінських рішень. Тому
абсолютно майже всі рішення у навчальному закладі приймаються із попереднім
обговоренням, колективними слуханнями відкрито та прозоро. У закладі добре
сформована інформаційна система, яка забезпечує вчасну і доступну інформативність про
усі проблеми які виникають у закладі - і як вони вирішуються, через сайт гімназії та
систему звітів-анкет на гугл формах. Надзвичайно важливим для формування атмосфери

довіри та сприятливого психологічного клімату є можливість для учасників освітнього
процесу впливати на прийняття управлінських рішень.
З метою відкритості прийняття рішень для педагогічних працівників у гімназії
систематично проводяться дорадчі наради, обговорення, внесення пропозицій тощо. Для
учнів – вже традиційними стали щомісячні зустрічі директора із старостами класів,
регулярне спілкування із учнівськими колективами, постійна комунікація з учнівським
самоврядуванням, та взагалі залучення учнів до обговорення важливих для діяльності
закладу рішень. У цьому році керівником гімназії створено 27 учнівських спільнот у
вайбер мережі, така ж спільнота функціонує із вчителями та піклувальною батьківською
радою гімназії. Таким чином вся інформація про діяльність гімназії , або зміни щодо неї
оприлюднюються одразу як тільки виникає потреба. Для ще більш міцного згуртування
педагогічного колективу під час проведення круглих столів , семінарів, засідань до
виступів керівником обов’язково залучаються вчителі які конструктивно та толерантно
уміють спілкуватися і взаємодіяти з колегами заради досягнення кращих результатів
освітнього процесу. З метою забезпечення рівня довіри, звернення учасників освітнього
процесу у гімназії розглядаються керівництвом одразу. Наскільки учасники освітнього
процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти говорять такі дані
опитування, які були проведені на прикінці навчального року:

Оцінка дій
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2.2.Оприлюднення інформації про свою діяльність на відкритих загальнодоступних
ресурсах
Керівництво навчального закладу розуміє, що інформування учасників освітнього
процесу
громади

у
про

свою

гімназії
діяльність

є

та

критично

значущою

складовою

управлінського процесу.
Без

оперативного

підтримувати
для

довіру

ефективної

ганізовує

та

повного
до

роботи

освітньої

діяльність

інформування
гімназії,

діяльності.

гімназії

що
Саме

на

неможливо
є

створити

обов'язковою

тому

умовах

директор
інформаційної

та

умовою
орвід-

критості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою.
Інформаційна відкритість забезпечується наявністю у гімназії

майданчиків для

інформування учасників освітнього процесу:
 повідомлення на сайті закладу
 повідомлення у вайбер –групах та спільнотах
 повідомлення на дошках оголошень, анкетах у гугл формах
 публікація інформаційних листів на дошках оголошень у приміщеннях гімназії,
тощо

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає, що саме заклад
має оприлюднювати в обов'язковому порядку, на сайті гімназії наявна у відкритому
доступі інформація про:
статут; освітні програми, що реалізуються в гімназії, та перелік освітніх компонентів, що
передбачені ними; річний звіт про діяльність закладу; правила прийому до закладу;
правила поведінки здобувачів освіти; структура та органи управління; кадровий склад
закладу; фактична кількість осіб, які навчаються у закладі; наявність вакантних посад,
порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
матеріально-технічне забезпечення закладу; мова (мови) освітнього процесу; результати
моніторингу якості освіти; умови доступності закладу для навчання осіб з особливими
освітніми потребами; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу;
порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу;
порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до
нього; інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу
законодавства;

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх

отриманих коштів, інформація про перелікто- варів, робіт і послуг, отриманих як
благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших
джерел, не заборонених законодавством (для закладів, що отримують публічні кошти, та
їх засновники), та ін.
Вказана інформація та документи, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж
через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
Важливим складником формування атмосфери довіри у гімназії є налагодження
комунікації між учасниками освітнього процесу.Таке спілкування може мати різноманітні
формати.У час карантину який в умовах якого вже другий рік функціонує заклад, формати

комунікації можна умовно класифікувати як безпосереднє спілкування (офлайн) або
спілкування за допомогою електронних засобів комунікації (онлайн).Безпосереднє
спілкування - це, насамперед, бесіди батьків із керівництвом гімназії та вчителями.
Формат проведення батьківських зборів у гімназії зазнав змін від «традиційного» формату,
коли вчитель говорить, а батьки слухають до зустрічі батьків із педагогами через вебформу де батьки реєструються на зустріч, одночасно маючи можливість поставити
запитання вчителю. І вже під час особистої зустрічі відбувається предметна розмова, коли
батьки можуть дізнатися про успіхи та можливі проблеми дитини, а вчитель - отримати
надзвичайно важливу інформацію про те, як дитина поводиться вдома, які має схильності
та побажання. Останні роки у життя навчального закладу та усіх учасників освітнього
процесу увійшло спілкування у електронних групах. Звичайно гімназії в цьому не
вийняток. З метою ефективної діяльності таких груп, класними керівниками нашого
закладу

розробляються та

схвалюються правила спілкування у

групах, з якими

погоджуються всі її учасники. Такі правила допомагають уникнути конфліктного
спілкування.
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей

для

професійного розвитку педагогічних працівників
3.1.Формування штату закладу
Запорука високого рівня освітньої діяльності - висококваліфіковані та відповідальні
працівники, насамперед - педагогічні. Саме тому забезпечення гімназії кваліфікованими
педагогічними та іншими працівниками є найважливішим завданням директора
навчального закладу.
Формуючи кадровий склад, забезпечуючи його оптимізацію, директор гімназії враховує
його специфіку, профільну спрямованість класів та гімназії у цілому.
Штатний розпис гімназії у 2020/2021 н.р. повністю забезпечує виконання освітньої
які

програми.

мають

Усі

відповідний

предмети
фах.

викладалися
Штат

педагогічними

гімназії

працівниками,

педагогічними

працівни-

ками відповідної кваліфікації був забезпечений на 100%.
3.2.Заходи мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітньої
діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

Ефективна робота педагогічних та інших працівників гімназії як показує досвід можлива
лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності.
У гімназії практикуються два види стимулювання працівників матеріальний та
нематеріальний.
Сучасний стан організації та фінансування гімназії надає керівнику не так багато
можливостей для безпосереднього матеріального (грошового) стимулювання працівників.
Але навіть наявні можливості дозволяють застосовувати протягом навчального року деякі
способи матеріальної мотивації. Так, упродовж навчального року усім педагогічним
працівникам та працівникам тричі було надано грошові премії.
В умовах обмеженості ресурсів та нормативної бази для матеріального стимулювання
працівників гімназії високу цінність для підтримки професійної діяльності мають заходи
нематеріального стимулювання. Це традиційні для нашого суспільства методи
морального заохочення подяки та грамоти. За навчальний рік 18 працівників отримали
заохочення такого виду.
У гімназії наявні усі документи, які визначають принципи та процедури матеріального та
морального стимулювання працівників, наявні також чіткі критерії застосування цих
заходів які описані та представлені у колективному договорі між працівниками та
адміністрацією класичної гімназії. Щороку

у серпні на засіданні педагогічної ради

працівники закладу ознайомлюються із положеннями та підставами для матеріального та
морального стимулювання.
Працівники закладу вважають справедливими принципи та практику застосування
матеріального та морального заохочення у гімназії:

3.3.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Постійний професійний розвиток та підтримка власної професійної траєкторії кожного
педагогічного працівника - абсолютно необхідна умова для якісної освітньої діяльності
закладу освіти.

Адміністрація гімназії, враховуючи потреби закладу та особливості освітньої програми,
всіляко заохочує та підтримує методичну роботу педагогічних працівників, їхню участь у
професійних конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації у різних формах,
підготовку та публікацію матеріалів за темами професійної діяльності.
Основною формою офіційного підтвердження кваліфікаційного рівня педагогічного
працівника у гімназії є атестація. У цьому навчальному році було атестовано 9 вчителів: 5
вчителів на підтвердження раніше присвоєних кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічного звання «вчитель методист», 4 вчителів на підтвердження раніше
присвоєних кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання
«старший вчитель.
Ефективним способом підвищення професійної кваліфікації вчителів у гімназії стали
також сучасні освітні онлайн-платформи, де вчителі проходять різноманітні курси. Так
протягом навчального року учителями пройдено самоосвітні курси:
Вчитель

Самоосвітня діяльність

С.ТретиникВсеукраНауково-практична

онлайн-конференція на тему «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році».Всеукраїнська інтернет-конференція «на урок» Розвиток критичного, логічного та креативного
мислення (свідоцтво № К46-183713)Всеукраїнська інтернет-конференція «на урок» Змішане навчання: очікування
та досвід упровадження.Вебінар «Можливості «На урок» для змішаного навчання Вебінар «Мультфільми за 5
хвилин: онлайн –сервіси для створення анімацій та монтажу Вебінар "Топ 10 інструментів формувального
оцінювання під час дистанційного навчання" За навчальний рік освоїла можливості роботи під час змішаного та
дистанційного навчання за допомогою платформи ZOOM, удосконалювала нові форми роботи з використанням
новітніх освітніх технологій під час викладання експериментального курсу «Природничі науки», та різних розділів
біології. Ця робота залишається актуальною і надалі для самовдосконалення.

О.Чікальова

"STEM із задньої кишені:експерименти і демонстрації у відеуроках.." (свідоцтво)*Онлайн-тести "На Урок" для
дистанціцної роботи*Скринкасти або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного
навчання*Формувальне оцінювання Конференції:*Природничі науки:, навчаємо дистанційно (свідоцтво)
*Мислення логічне, креативне, критичне (свідоцтво)* особливості роботи платформи Classtime*Зареєстрована на
25.03 на конференцію "Цікаві ідеї для вчителів хімії та біології"

С.Залуцька

Н.ФедакПоштак

Л.Стеців

Вебінари:• Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів. •
Що варто знати кожному про ВІЛ: толерантність та безпека.• Ефективна хімічна освіта: дизайнуємо
(не)ідеальний урок хімії.
•

Використання хмарних технологій під час викладання хімії та інших природничих дисциплін.Конференції:

•

Розвиток критичного, логічного та креативного мислення. •
Професійний розвиток учителів хімії та
біології: досвід і поради. Онлайн-тести "На урок!" для дистанційної роботи. Запланована подія 25.03:
конференція "Безпечний інтернет для учнів і освітян"
Як створити віртуальний офіс класу за допомогою сервісу Bitmoji та презентацій Google(на урок).Викладання хімії
в умовах дистанційного навчання(наурок)Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних
заходів(наурок)Використання віртуальної та доповненої реальності на уроках: інструменти та
приклади(наурок)Онлайн-ресурси для організації практичної
роботи з візуальними джерелами
інформації(нарок)Інтегроване навчання:від уроку до уроку(наурок) № К9-469964Ефективна хімічна
освіта:дизайнуємо (не)ідеальний урок хімії(всеосвіта)РО998786
Національна онлайн-платформа Дія.Цифрова освіта(сертифікат 05.1120,номер не вказується)Академія Classtime:
Ефективні Оцінювання(СЕРТИФІКАТ Виданий: 19.11.2020)Протягом року працюю у проєкті Всеукраїнська
школа онлайн в якості експерта уроків хімії для 9класу.
Вебінари на платформі «На урок»: « Розвиток критичного мислення учасників освітнього процесу засобами проєктного
навчання».«Дизайн продуктивного уроку біології»
Дистанційний курс від Академії цифрового розвитку
“Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії”
Курси підвищення кваліфікації ЛІПТ НУЛП "Впровадження квест-технологій в освітній процес" – сертифікат.
Тренінгове навчання підготовки експертів/-ок з метою підвищення якості оцінювання освітніх матеріалів.
Опрацювала модулі: Антидискримінаційна експертиза. Науково-методична експертиза. Психологічні аспекти
експертизи освітніх матеріалів.Освоїла:Технології проектного навчання («Метод проектів»)Технологія рівневої
диференціації навчання на основі обов'язкових результатів. Технології роботи на основі додатків Google під час
дистанційного та змішаного навчання: Google Мeet, Google classroom, Google keep ,Google calendar, Google
forms.Маю на меті освоїти технологію сугестивного навчання для розкриття резервних можливостей пам'яті,
інтелектуальної
активності
особистості
школяра;
формування
готовності
школярів
до
успішного
опанування
навчального
матеріалу;
підвищення працездатності та зниження втоми; інтенсивність навчання.

М.Копа
М.Пішта
А.Дрік

О.Богоста

І.Танчинець

Х.Ліхтей

М.Зимомря

Г.Бисага

Ф.Брецко

С.Дутко

Вебінар"Ґейміфікація в дії"05.03.2021р.2.Вебінар"Топ 10 інструментів формувального оцінювання під час
дистанційного навчання"16.03.2021р.3.Вебінар "Як створити власний сайт?"18.03.2021р.4.Курс " Осмислені й
переосмислені"
Курс «Осмислені й переосмислені» (Prometheus, 15 год)2. Вебінар «Топ 10 інструментів формування оцінювання
під час дистанційного навчання».3.Вебінар «Ґейміфікація в дії» 4.Вебінар «Продуктивна дистанційка:
екпериментуємо під час уроків української» ( "На урок", 2 год)
Веб-конференції «Формування історичних компетентностей з використанням ігор» «Наочності та технічних
засоби для ефективного викладання історії » «Структурування інформації з історії» «Історія та сучасне покоління.
Хто ? Як? Чому?»
Освітня мнемотехніка + Від ситуативного інтересу до творчого мислення + Казкотерапія у креативному розвитку
педагога
+ Методика створення тестів та проведення командних ігор за допомогою середовища Classtime Компетентнісні
завдання, як чинник критичного мислення учнів на уроках+ Анкетування, тести та квести за допомогою Google
форм
+ Як оцінювати без оцінок? + Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмеппінгу, або як навчати
цікаво та захоплююче Oxford University Press. Тема: Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams! Вебінар
"Топ 10 інструментів формувального оцінювання під час дистанційного навчання"
Конференція: «Навчання школярів молодшого віку: нетипові програми» Конференція: «Сучасні уроки англійської
мови» Конференція: «Використання он-лайн інструментів для ефективного навчання англійської мови в умовах
дистанційного та змішаного навчання» Oxford Day Online «Professional development webinar» Програма
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна: «How are you doing?» спільні уроки віртуальної
спадщини для польських, білоруських та українських шкіл» Вебінар «Урок англійської: як розвивати критичне
мислення».
ебінар «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» вебінар «Організація
позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного та офлайн-навчання» Вебінар «Як
організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року» Вебінар "Відеоуроки: як
створювати якісний контент для Ютубу"
Семінар "Assessment im (online) Deutschunterricht" (+ сертифікат) вебінар «Онлайн-сервіси для дистанційної
роботи: Google Meet, Skype, Zoom» вебінар "Kompetenzorientierter Deutschunterricht von Anfang an. вебінар
„Weitblick - Lehren und Lernen in heterogenen Kursen“ від видавництва Cornelsen. вебінар на тему "Ефективна та
зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів".Вебінар про програми розвитку
соціально-емоційної компетентності у школярів, доповідач Шерон Хувер (США) вебінар "Топ 10 інструментів
формувального оцінювання під час дистанційного навчання" Опанувала Сучасні онлайн -інструменти для
організації взаємодії під час дистанційного навчання. Інтернет-ресурси для створення відеоуроку (Сlipchamp
Create, Videomaker Place It, Renderforest тощо), онлайн-вправ, тестів для контролю знань тощо.
З метою самовдосконалення працюю над темою "Організація онлайн-проєктів з німецької мови в умовах
дистанційного навчання".
Вебінари: Урок із "родзинками" і без. Як поєднати традиційні та інноваційні методики. Хороший урок німецької
мови, як його організовують і проводять інші та як проводжу я його. Програма Zoom та її використання під час
дистанційного навчання.
З метою самовдосконалення працюю над темою "Креативне навчання на уроках німецької мови, використовуючи
інтернетресурси"
Вебінари:*Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять (Г.Дудіч)*Використання
можливостей ''На Урок'' для дистанційного навчання (Л.Цукор)*Викладання іноземної мови в умовах
дистанційного та онлайн-навчання (Є.Гонтар)
*Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах (Н.Бойко)*Інтернет-ресурси для дистанційної
роботи (В.Кодола)*ClasDojo (В.Кодола)*Padlet
(В.Кодола)*Онлайн-тести:варіанти завдань для ефективної
взаємодії (Л.Цукор)
*Як працювати у Classroom (Я.Мартиненко)*Вебінари видавництва ''Klett'', ''Huber'' та Goethe- Institut
(+сертифікати)
*12.09 Конференція від видавництваCornelsen ''Digitalunterricht''Засвоїла застосування ігрових інтерактивних
технологій, технології колективного способу навчання та технології рівневої диференціації навчання на основі
обов'язкових результатів.
З метою самовдосконалення працюю над практичним застосуванням інтерактивних методів навчання на уроках
нім. мови
Вебінар «На Урок» (Освітній портал):
1) Тема: «Вибір навчальних підручників як прояв академічної свободи вчительства» (без сертифіката);
2) Тема: «Частково-пошуковий метод навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці історії»
(без сертифіката);
3) Тема: Інтернет-олімпіада як інструмент мотивації учнів під час дистанційного навчання» (без сертифіката);
2. Вебінар «Топ-10 інструментів для формального оцінювання під час дистанційного навчання» (без сертифіката);
3. З 23 по 26 лютого 2021 року підвищував кваліфікацію вчителів історії, правознавства та інтегрованого курсу
«Громадянська освіта» за модулем освітньої програми «Методологічні основи викладання історії та
суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта») (Всього 30 годин.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ЗІ СПК 02139723/003000-21 від 26. 02. 2021 р. Реєстраційний номер
3000);
4. Користуюся відеоуроками, тестами та завданнями для школярів 5-11 класів з історії, правознавства,
інтегрованого курсу «Громадянська освіта» через Всеукраїнську школу онлайн (зареєстрований). Освоїв онлайн платформу підручника з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» для 10 -класу www.citizen.in.ua , зокрема,
навчальними матеріалами: ілюстраціями, аудіо- та відеоматеріалами, цікавими фактами і прикладами з життя,
включаючи 60 інтерактивних відеоуроків від кращих вчителів громадянської освіти України.
2. Опрацював посібник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін та електронний посібник для вчителя
«Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства», а також працюю з порталом
«Медіаосвіта та медіаграмотність» (http://www.medialiteracy.org.), у тому числі з відеоархівом, з метою створення
інтерактивної платформи для спілкування медіапедагогів, задля сприяння відкритості та публічності процесів у
медіаосвітньому середовищі.
3. Освітні технології: інтерактивні заняття, тренінги, дискусії, ділова гра, кейс-стаді та ін.
Вебінар «Дистанційні уроки української мови:досвід вчителя-філолога»14 лютого 2021 рОнлайн конференція
«Розвиток критичного ,логічного та креативного мислення «13 -14 березня 2021 рПлатформа «Мій клас» Вебінар
«Дистанційне навчання під час карантину .Як дистанційно провести підсумкове оцінювання15 вересня 2020 р

М.Вишневська

Е.Чоповдя
М.Магда

О.Криванич

О.Дьолог

О.Габані

М.Свида

Пройшла навчання за освітньою програмою «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту закладів
середньої освіти»
ЗНО з літератури: з ніг на голову і навпаки.(Освіторія)
2.Засоби візуалізаціі інформаціі на уроках украінськоі мови при вивченні теми «Синтаксис».(Освіторія)
3. Онлайн- толока
1/2021-Гейміфікація уроку у 2 кліки.
4. Розвиток критичного, логічного та креативного мислення: практичні вправи для кожного уроку.(На Урок)
Онлайн тестування"педагогіка довіри"/пл. На урок Вебінари:Дистанційні уроки укр.мови /пл .На урок .
Медіаграмотність та критичне мислення/від теорії до практики/Про дистанційний та змішані формати навчання
/пл.Ед -ера/
Вебінар «Продуктивна дистанційка: екпериментуємо під час уроків української» «На урок» Платформа «На урок»
Вебінар «Дистанційні уроки української мови:досвід вчителя-філолога» Платформа «Мій клас»
Вебінар «Дистанційне навчання під час карантину»
Вебінари: «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів» (В.Богданова)
(+сертифікат);
«Онлайн-тести у проектній роботі» (Л.Цукор) (+сертифікат);
«Інтегральні ігри в роботі вчителя-предметника та класного керівника» (Ю. Батура) (+сертифікат);
«Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу» (Є.Карлаш) (+сертифікат);
«Як зацікавити та мотивувати учнів у вивченні іноземної мови» (А. Сліпенко);
«Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять (Г.Дудіч);
«Топ 10 інструментів формувального оцінювання під час дистанційного навчання» 9.08.2020 інтернетконференція «Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» (+сертифікат);
28-29.08.2020 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021» Тема
тренінгу: Гейміфікація на уроках англійської мови. Види ігор та інтерактивних платформ» (+сертифікат);
28-30.10.2020 Семінар "Assessment im (online) Deutschunterricht" (+сертифікат);
05.11.2020 Конференція від видавництва Cornelsen ''Digitalunterricht''
Конференції:1.Використання додатків в Google в освітньому процесі. 2.Сервіси Google в професійній діяльності
педагогічного працівника. ВЕБІНАРИ:ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
тема:Традиційне оцінювання, формувальне оцінювання. BRITISH COUNCIL. ТЕМА:WRITING TIPS, LETTERS,
E-MAILS. 2.Як створити захопливий урок.:Canva, Word Art, YouTube.
ENGLISH TEACHING
COMMUNITY :ВИКОРИСТАННЯ YOUTUBE ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
З
МЕТОЮ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАЦЮЮ НАД ТЕМОЮ:Інтернет - ресурси для ефективного процесу в
умовах дистанційного навчання.
Вебінар : Трудове навчання в українській школі.3.Вебінар. Оксана Пасічник :Технічні особливості організації
дистанційного навчання.4.Відео -курс: Створення тесту в гугл-форматі.5.Новітні освітні технології:Інтерактивні
технології,технології групового способу навчання, ігрові технології,технологія проектного навчання,технологія
створення ситуації успіху.
Конференція на тему: « Школа педагогічного зростання вчителів мистецтва» Вебінар присвячений викладанню
курсу «Мистецтво» ( видавництво «Генеза»)Засідання Школи професійного зростання вчителів мистецтва на тему:
«Використання інноваційних методів та форм навчання на уроках мистецтва з метою формування в учнів
усвідомлення своєї творчої спрямованості» ( Zoom-конференція)Творча група вчителів музичного мистецтва на
тему: «Мотивація в освітньому процесі: механізм та способи»Засідання спільноти вчителів музичного мистецтва
«Сучасні типи уроків з мистецтва в основній школі»

І.П'ятківський

Вебінар"Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання".Вебінар "Топ 10
інструментів формувального оцінювання під час дистанційного навчання"

О.Гаранжа

Онлайн курс "Академічна доброчесність".Вебінари "Як створити власний сайт", "Топ 10 інструментів
формувального оцінювання під час дистанційного навчання".Конференції "Викори стання ігрових інтерактивних
вправ на уроках інформатики в 5-7 класах"Освоїла технологію дистанційного навчання.Працюю над цифровими
інструментами для моніторингу у вигляді вікторин, ігор та тестування.

Т.Кіндюх

Вебінари: 1) Розкриваємо секрети миттєвого зворотного зв’язку з аудиторією під час виступів, презентацій чи
уроків 2) Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок 3)Онлайн-сервіси для дистанційної
роботи: Google Meet, Skype, Zoom 4) Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання 5) Як
зробити вивчення математики цікавим і веселим 6) Мотивація до навчання під час карантину 7) Онлайн -тести
«На Урок» для дистанційної роботи
Конференції: 1) Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність
та критичне мислення 2)Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: інструменти та підходи 3)Проектні
методи навчання 4)Ключові тенденції шкільної освіти 2019/2020 5) Інтернет-ресурси у навчальному процесі
Сертифікати з усіх конференцій і більшості вебінарів.
4.Технологія інтерактивного навчання; технологія
формування критичного мислення; технології дистанційного та синхронного навчаня; ігрові технології навчання
5) коференції, оганізованні ЗІППО
5.Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи

С.Струк

Вебінари В.О.Школьного та В.О.Швеція «Параметри в нерівностях», «Методичні особливості підготовки до ЗНО
з математики», 2.02, 20.02.Освоїла сучасні технології дистанційного навчання(скайп, Гугл міс, зум, віртуальну
дошку pallet).

Н.Мателешка

Освоїла на ДистОсвіта курси "Креативне програмування" та "Веб-технології"; роботу в програмах Zoom, Google
Meet, ClassTime, Padlet.com. Зараз вивчаю програму Bandicam для захоплення відео з екрана монітора

О.Олашин

Освоїла сучасні технології дистанційного навчання (Zoom, Google Meet, ClassTime, Skype). Щорічні курси при
ЗІППО + Сертифікати. Використання онлайн - тестів під час дистанційного навчання. Вебінар В.О. Школьного та
В.О. Швеція "Методичні особливості підготовки до ЗНО з математики". Навчальні платформи оцінювання знань
учнів. Онлайн-тести "На урок" для дистанційної роботи. Освоюю використання графічного планшета під час
проведення онлайн-уроків та при перевірці учнівських робіт.

С.Романюк

Онлайн-конференція самміт «Make Math Moments That Matter Summit» (7-13 листопада 2020р.) для підвищення
кваліфікації вчителів математики. Прослухала 25 доповідей. Сертифікат є. https://makemathmoments.com/summit/ 2)
Вебінар "Особливості підготовки до ДПА і ЗНО з математики" (15 лютого 2021р.) від Закарпатського інституту
післядипломної
педагогічної
освіти.
Без
сертифікату.
http://zakinppo.org.ua/kabineti/kabinetprirodnichomatematichnihdisciplin/matematika/6275-vidbudetsya-oblasnij-vebinar-osoblivosti-pidgotovki-do-dpa-izno-zmatematiki 3) Онлайн-курс «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» . Курс розробили ГС «Освіторія» у
партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Lenovo та Intel. Сертифікат буде по завершенні курсу.
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoriya+BR102+2020/about
4)
Онлайн-курс
«Про
дистанційний та змішаний формати навчання» (зараз проходжу навчання). Курс розроблений Міністерством освіти
і науки України спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-українського
проєкту DECIDE («Децентралізація для розвитку демократичної освіти»), який впроваджує консорціум ГО DOCCU
(«Розвиток громадянських компетентностей в Україні») та Цюрихського педагогічного університету (PH Zurich,
Швейцарія). Сертифікат буде по завершенні курсу. https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MONDECIDE+1+2020/about Навчальний рік 2019/2021: 1) Вебінар «Підготовка до ЗНО з математики в умовах
дистанційного
навчання»
(18.05.2020р.).
Сертифікат
є.
http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedraprirodnichomatematichnoi-osviti-tainformacijnih-tehnologij/novini1/5888-vebinar-pidgotovka-do-zno-z-matematikivumovah-distancijnogo-navchannja 2) Вебінар «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів
математики» (07.04.2020р.). Сертифікат є. https://naurok.com.ua/webinar/internet-seredovische-dlya-profesiynogorozvitkuvchiteliv-matematiki 3) Онлайн курс «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів
Google» (24.05.2020р.). Сертифікат є. https://osvita.diia.gov.ua/courses/civil-servants 4) Вебінар «Як налагодити
ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» (06.04.2020р.). Сертифікат
є. https://naurok.com.ua/webinar/yak-nalagoditi-efektivne-onlayn-navchannya-tapokraschiti-komunikaciyu-z-uchnyamiv-umovah-karantinu 5) Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу»
(07.04.2020р.).
Сертифікат
є.
https://naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizhuchasnikamiosvitnogo-procesu 6) Вебінар «Інтернет-олімпіада – сучасний інструмент дистанційного навчання та
контролю знань» (05.05.2020р.). Сертифікат є. https://naurok.com.ua/webinar/internet-olimpiada-suchasniyinstrumentdistanciynogo-navchannya-ta-kontrolyu-znan7) Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття»
(31.05.2020р.). Сертифікат є. https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about 2.
Тематика конференцій та вебінарів: огляд методик, математичних і педагогічних стратегій, засобів та інструментів
для викладання математики у середній та старшій школі під час дистанційного навчання.

О.Принцовська

24 годинний онлайн курс «Комплексний підхід вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»,
отримала сертифікат.Навчання на платформі Prometheus за курсом “Протидія та попередження булінгу
(цькуванню) в закладах освіти». Без сертифікату.Онлайн семінар на тему «Психологія підлітків з «важким»
характером».Грудень 2020 р.
- участь у вебінарі на платформі «Всеосвіта» «Шлях до серця підлітка». Без сертифікату.Березень 2021 р. - участь
в онлайн конференції "Дитяча психологічна травма" Мета конференції - розповісти, як травма впливає на
психічний, розумовий і фізичний розвиток дітей і що можуть зробити дорослі для профілактики і подолання
наслідків психотравм. Без сертифікату.Освоїла використання гугл документів для створення онлайн форм
опитувальників.

Ще однією з форм професійного зростання, є неформальне спілкування колег гімназії між
собою. Форма цього спілкування та професійної взаємодії у гімназії це педагогічний
ярмарок. Керівництво гімназії також заохочує вчителів до створення різноманітних
методичних матеріалів.
Наскільки

вчителі

задоволені

розвитку у закладі показують такі дані:

можливостями

професійного

Чи надає заклад вчителям можливості для професійного розвитку:

4.Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодія гімназії з місцевою громадою
4.1. Створення умов для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього процесу
Дотримання прав учасників освітнього процесу та виконання ними відповідних обов'язків
можливе лише за умови, що ці права і обов'язки сформульовані та відомі тим, хто ними
послуговується у повсякденному житті. Ключовим правом, на реалізацію якого спрямована діяльність класичної гімназії, є право на освіту у безпечному та комфортному
освітньому середовищі.
Ці права та пов'язані з ними обов'язки визначені статтями 53-55 Закону України «Про
освіту», Стаття 53. «Права та обов'язки здобувачів освіти» " Стаття 54. «Права та обов'язки
педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються
до освітнього процесу» ' Стаття 55. «Права та обов'язки батьків здобувачів освіти». Норми
Закону конкретизовані, сформульовані та закріплені у статуті гімназії, посадових
обов’язках, колективному договорі між колективом та адміністрацією гімназії, освітній
програмі гімназії, положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти, правилах

внутрішнього трудового розпорядку та ін. Ці документи реалізують принцип
людиноцентризму, який забезпечує повагу до кожної людини, прийняття її унікальності
та права на вільний вибір.
Принципове значення для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього процесу гімназії
має те, чи обізнані всі зацікавлені особи із своїми правами та обов'язками, чи визнають їх
справедливими та доречними.

Саме тому керівництво гімназії постійно проводить роботу щодо інформування з цих
питань. Інформація про права та обов'язки учасників освітнього процесу викладена
багатьма способами: на інформаційних стендах у приміщенні гімназії, сайті навчального
закладу, сторінках у соціальних мережах, та ін.
На випадки порушень прав та невиконання обов'язків учасників освітнього процесу
керівництво гімназії одразу відповідно реагує та вживає відповідні дії.
4.2.Прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників
освітнього процесу
Будь-яке

управлінське

рішення

може

бути

ефективним

лише

за

умови, якщо це рішення базується на своєчасній та достовірній інформації, відповідає
потребам

закладу

та

враховує

пропозиції

тих

учасників освітнього процесу, яких воно стосується.
Для директора гімназії критично важливо організувати управлінський процес таким
чином,
вати

щоб
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проблеми та пропозиції щодо можливих варіантів їх вирішення.

контролю-

інформацію
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Незамінний і найбільш цінний спосіб дізнатися думки та пропозиції щодо роботи закладу
освіти - особисте спілкування. У цьому році директором гімназії широко практикувалися
анкети у гугл формах. У гугл формі у цьому році створена скринька довіри посилання на
яку розміщене на сайті гімназії та доведене через вайбер групи до усіх учнів , вчителів та

батьків гімназії.
Таке спілкування дало можливість максимально отримати інформацію про проблемні
сторони життя гімназії, а від так і скорегувати управлінські рішення та плани розвитку
закладу.
У повсякденній роботі керівник закладу найбільш тісно та тривало за часом комунікує зі
своїми заступниками. Саме тому заступники інформуються першочергово. З цією метою
упродовж навчального року проводяться планові оперативних наради при директорові. На
таких нарадах щотижня кожен із заступників підбиває підсумок подій та заходів минулого
тижня, акцентуючи увагу на проблемах, які потребують уваги директора. Потім той самий
заступник коротко інформує про заходи наступного тижня та координує- у разі необхідності свої дії із діями керівника гімназії та інших заступників. Останнім після заступників
слово бере директор, який підбиває загальний підсумок тижня, що минув та визначає
пріоритетні цілі на наступний тиждень.
Про думки та пропозиції педагогічних працівників керівництво гімназії дізнається
проводячи протягом навчального року збори трудового колективу, засідання педагогічної
ради, наради з певних питань, методичні семінари, неформальні обговорення, опитування
тощо.
Думку учнів та їхні пропозиції директор дізнавався через онлайн опитування, бесіди, під
час зустрічей і обговорень з учнівським самоврядуванням.
Думку батьків керівник гімназії також у цьому році вивчав через онлайн опитування та
онлайн конференції.
4.3. Створення умов для розвитку громадського самоврядування

Основою створення у гімназії умов для якісної освіти є послідовне запровадження та
підтримка керівництвом закладу педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього
процесу.
Для цього керівництво гімназії упродовж року забезпечувало необхідні умови
для діяльності громадського самоврядування піклувальної ради та учнівське
самоврядування.
Дотримання цих принципу добровільності та взаємоповаги дозволяє гімназії побудувати
ефективну модель партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Орган
громадського

самоврядування

у

гімназії

учнівський

парламент

створюється за ініціативою учасників освітнього процесу гімназії (частина 3 статті 70
Закону «Про освіту»).Вибори президента та членів учнівського парламенту проводяться
раз на два роки. Представники громадського самоврядування отримували у цьому н.р.
реальні можливості для дієвого впливу на значущі аспекти функціонування гімназії через
різноманітні форми громадянської активності опитування, звернення, спільні обговорення, зустрічі із керівником гімназії.
Учасники учнівського парламенту залучалися до розроблення «Правил поведінки
учасників освітнього процесу», «Правил внутрішнього розпорядку», річного плану роботи, Положення про академічну доброчесність та ін.
Саме відкритість керівництва гімназії, його готовність чути і враховувати думки та
пропозиції всіх учасників освітнього процесу формує більш високий рівень довіри до
закладу та освіти у цілому.
4.4.Сприяння виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього
процесу, їх участі в житті місцевої громади
Заклад освіти не може існувати відокремлено від життя громади. Участь гімназії у громадському житті міста та області є значущим фактором формування у здобувачів освіти
гімназії активної громадянської позиції, відповідальності за власне життя та за добробут і
розвиток своєї громади.
Керівництво закладу упродовж року активно долучається до участі, створює умови для
формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього

процесу до різноманітних суспільно значущих заходів поза межами закладу: фестивалі,
екскурсії, відвідування установ культури та ін.
Мусимо визнати, що у зв’язку із карантинними умовами у яких гімназія живе вже другий
рік, активність щодо ініціатив з ряду об’єктивних причин у цьому н.р. також знизилась. У
цьому році навчальний заклад також приймав участь у конкурсах громадського бюджету.
Учні гімназії подавали декілька власних ініціатив, на жаль обраними вони не були. Та тим
не менш активність щодо участі у конкурсах у громадського бюджету щороку вища. Це
говорить про те , що гімназистам подобається брати участь у розбудові життя громади у
якій вони проживають.
4.5.Режим роботи гімназії та розклад занять
Режим дня та розклад занять визначають, як саме гімназія організує поточну діяльність.
Головний принцип цих документів у гімназії, що

в їх основу покладений принцип

дитиноцентризму, вони складаються максимально зручними для дітей, враховувати їхні
вікові особливості та забезпечують можливості для гнучкого використання різноманітних
організаційних форм навчання і викладання. Створення розкладу у гімназії є досить
складною задачею для будь-якої школи, бо має враховувати велику кількість чинників.
Робота над розкладом у гімназії спиралася на ретельне опрацювання освітньої програми,
визначення навантаження кожного педагогічного працівника.

Навчання у гімназії у цьому н.р. розпочиналося о 8.30. та завершувалося о 15.05
На даний час освітня програма, режим дня та розклад навчальних занять дозволили
використовувати різноманітні форми і технологій організації освітнього процесу, як
класно-урочна, проєктно-дослідницька, змішана, та дистанційна. У цьому н.р. у гімназії
навчалося 10 учнів за екстернатною формою та 3 за сімейною формою навчання.

4.5.Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів
освіти
Кожна дитина унікальна, кожна має свої здібності та свій темп опанування навчального
матеріалу.
Закон України «Про освіту» акцентує увагу на створенні індивідуальних освітніх
траєкторій для кожної дитини, яка цього потребує.
Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного
потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів,
форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними
освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.
Індивідуальна освітня траєкторія в гімназії у цьому році складалася для 10 учнівекстернів та 3 учнів які навчалися за сімейною формою.
Індивідуальна освітня траєкторія для цих учнів реалізовувалася через індивідуальний
навчальний план.
Протягом року індивідуальні освітні траєкторії фактично реалізовували багато вчителів:
через індивідуальні завдання окремим учням, визначення освітньої мети для конкретної
дитини, відповідно до здібностей та академічних успіхів учня. Ці індивідуальні освітні
траєкторії реалізовуватися як для дітей, яким потрібно більше часу для опанування
навчального матеріалу, так і для дітей, які можуть робити це швидше. Добре у цьому
допомагає вчителям система індивідуальних годин у класі з певних предметів.

5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
5.1. Впровадження політики академічної доброчесності
Академічна доброчесність має принципове значення для формування у суспільстві
поваги до закону, доброчесної поведінки стосовно результатів чужої інтелектуальної
праці, справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.
Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти у гімназії
протягом навчального року полягав у
 роботі над подоланням проблеми списування учнями
 роботі над розробкою прозорих критеріїв щодо оцінювання учнів

 роботі над вдосконаленням форм щодо справедливого оцінювання учнів
 роботі над недопущенням перевантаження д/з учнів, що у свою чергу породжує
порушення академічної доброчесності учнями
Для формування у гімназії життя і навчання на принципі академічної доброчесності
проводилася упродовж року цілеспрямована робота і керівництва, і всіх педагогів гімназії.
Для цього реалізовувалася просвітницька робота, практичні заняття, використання під час
проведення навчальних занять доступних дітям методів пошуку і коректного посилання на
джерела, робота над критеріями оцінювання навчальних досягнень та їх застосування, та
ін. Заходи, які спрямовані на забезпечення академічної доброчесності та контроль за її
дотриманням, були включені до плану роботи гімназії.

Увесь колектив взяв участь у вивченні спецкурсу «Академічна доброчесність для
педагогів»
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Національного центру «Мала академія наук України» для педагогічних працівників
закладів позашкільної та загальної середньої освіти.
Керівництва гімназії упродовж року постійно контролює дотримання норм академічної
доброчесності та вживає необхідних дій, щоб протидіяти фактам можливих її порушень.
Особлива увага зверталася на розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів та їх доведення до учнів.
У гімназії розроблене Положення про академічну доброчесність яке оприлюднене на сайті
навчального закладу. Усі педагогічні працівники та здобувачі освіти гімназії ознайомлені
із цим Положенням. У гімназії розроблені та оприлюднені на сайті критерії оцінювання
навчальних досягнень здобувачів освіти. Справедливим, оцінювання вважають учні:

Протягом року
фактів порушення академічної доброчесності виявлено не було.
5.2.Формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції
Формування доброчесної поведінки всіх учасників освітнього процесу, несприйняття
корупційних форм поведінки є одним з найбільш складних завдань освіти у тому числі і
класичній гімназії.
Керівництво гімназії протягом н.р. постійно приділяло увагу проведенню освітніх та
інформаційних заходів, які спрямовані на формування в учасників освітнього процесу
негативного ставлення до корупції. Так, у всіх класах були проведені години спілкування
«де починається корупція?»
Просвітницька робота з даного питання проводилася упродовж року з усіх предметів. На
сайті гімназії розміщено та оприлюднено ряд наказів про заборону діяльності яка може
призвести до порушення корупційного законодавства керівництвом та вчителями.

ПІДСУМОК
Вимога/правило організації освітніх і управлінських
процесів закладу освіти та внутрішньої системи
забезпечення якості освіти

Перший
Другий
(високий) (достатній)
4б

3б

Третій
Четвертий
(вимагає
(низький)
покращення)
2б
1б

4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ в Ужгородській класичній гімназії в 2020/2021 н.р.
4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання
поставлених цілей і завдань
1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає
+
особливостям та умовам його діяльності, є чіткою і
вимірюваною, розроблена за кожним із напрямів
освітньої діяльності
2. Річний план роботи закладу освіти реалізує
+
стратегію розвитку, враховує освітню програму,
результати самооцінювання. До розроблення річного
плану роботи залучаються учасники освітнього
процесу. Здійснюється аналіз реалізації річного
плану роботи за попередній навчальний рік, за
потреби до нього вносяться необхідні зміни
3. Діяльність педагогічної ради спрямовується на
+
реалізацію річного плану і стратегії розвитку
закладу. На засіданнях педради розглядаються
актуальні питання за напрямами освітньої діяльності
4. У закладі освіти функціонує внутрішня система
+
забезпечення якості освіти. Розроблено та
оприлюднено Положення, що визначає стратегію
(політику) та процедури забезпечення якості освіти
5. Щорічно проводиться комплексне самооцінювання
+
освітньої діяльності, до якого залучаються учасники
освітнього
процесу.
Отримані
результати
враховуються при плануванні роботи закладу освіти
(стратегії, річного плану тощо)
6. Керівництво закладу освіти систематично вживає
+
заходи для створення належних умов діяльності
закладу (вивчає стан матеріально-технічної бази,
планує її розвиток, звертається із відповідними
клопотаннями
до
засновника,
провадить
фандрейзингову діяльність)
7. Практично всі учасники освітнього процесу
+
задоволені загальним психологічним кліматом у
закладі освіти
8. Керівництво закладу освіти доступне для
+
спілкування з учасниками освітнього процесу,
представниками місцевої громади, в тому числі
завдяки використанню сучасних засобів комунікації
9. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення
+
учасників освітнього процесу, оперативно та
ефективно їх вирішує. Вживає відповідні заходи
реагування та здійснює аналіз дієвості вжитих
заходів
10. Заклад освіти розміщує повну та актуальну
+
інформацію, забезпечує змістовне наповнення та
регулярне оновлення інформаційних ресурсів
закладу освіти (інформаційні стенди, сайт закладу
освіти, сторінки в соціальних мережах)
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних
працівників

1.
2.

У
закладі
освіти
штат
укомплектовано
кваліфікованими кадрами, вакансії відсутні
Педагогічні працівники працюють за фахом

+
+

Керівництво закладу освіти застосовує заходи
+
матеріального та морального заохочення до
педагогічних працівників
4. У закладі освіти створені умови для постійного
+
підвищення кваліфікації, чергової та позачергової
атестації, добровільної сертифікації педагогічних
працівників
5. Розроблений, затверджений та оприлюднений
+
орієнтовний план підвищення кваліфікації з
урахуванням пропозицій педагогічних працівників.
Умови, створені в закладі освіти сприяють,
постійному підвищення кваліфікації, чергової та
позачергової атестації, добровільної сертифікації
педагогічних працівників. Педагогічні працівники
вважають, що керівництво закладу освіти сприяє
їхньому професійному розвиткові
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі
конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
1. Учасники процесу вважають, що їхні права в закладі
+
освіти не порушуються
2. Учасники освітнього процесу вважають, що їхні
+
пропозиції враховуються під час прийняття
управлінських рішень
3. Керівництво створює умови для діяльності органів
+
громадського самоврядування в закладі освіти та
сприяє їхній участі у вирішенні питань щодо
діяльності закладу освіти. Створює умови для
здійснення дієвого та відкритого громадського
нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти
4. Керівництво закладу підтримує конструктивні
+
освітні та громадські ініціативи учасників освітнього
процесу
5. Режим роботи закладу освіти враховує потреби
+
учасників
освітнього
процесу,
особливості
діяльності закладу. Розклад навчальних занять у
закладі освіти сформований відповідно до освітньої
програми та відповідає санітарно-гігієнічним
нормам
6. У закладі освіти реалізуються індивідуальні освітні
+
траєкторії здобувачів освіти як за заявами батьків,
так і за ініціативою закладу освіти
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію
+
заходів
щодо
формування
академічної
доброчесності, у тому числі через навчання,
проходження курсів педагогічними працівниками.
Внутрішньою системою забезпечення якості освіти
передбачено механізми забезпечення академічної
доброчесності, порядок виявлення та встановлення
фактів
її
порушення,
види
академічної
відповідальності педагогічних працівників та учнів
за конкретні порушення академічної доброчесності.
Здобувачі освіти та педагогічні працівники
поінформовані щодо дотримання академічної
доброчесності
2. Керівництво закладу освіти забезпечує проведення
+
освітніх та інформаційних заходів спрямованих на
3.

формування в учасників освітнього
негативного ставлення до корупції
Всього за вимогою:
100+0+0+0 =4
25
Висновок: високий рівень
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