
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження секретаря 

 селищної ради 

від 17 листопада 2021 р. 

№129-р 

___________    Тетяна БІЛОЗОР 

 

Комплексні заходи   

для підвищення якості надання освітніх послуг у закладах освіти селищної ради,  

які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, на 2021-2024 роки  
 

  

№  Зміст заходу  Виконавці  Строк виконання  

1  Вжити заходів щодо формування ефективної спроможної 

мережі закладів загальної середньої освіти шляхом створення 

опорних закладів; підвищення фактичної наповнюваності 

класів; оптимізації мережі 10-11 класів з наповнюваністю 

менше 10 учнів; організації та забезпечення підвезення учнів, 

які навчаються за індивідуальною формою навчання через 

відсутність сформованих класів (менше 5 учнів одного віку), до 

закладів, де є класи з унормованою кількістю учнів, або 

створення класів-комплектів у початковій школі тощо  
 

 Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту селищної 

ради   
 

Щорічно  

2  Сприяти створенню сучасного освітнього середовища в 

закладах освіти шляхом оснащення кабінетів сучасним 

обладнанням, у т.ч. STEMлабораторіями; забезпечення 

доступом до широкосмугового Інтернету (не менше 100 мб/с); 

поповнення та оновлення комп’ютерного парку (у 

співвідношенні не більше 10 учнів на 1 ПК) тощо  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту селищної 

ради, керівники закладів 

освіти     

Щорічно   

 



3 Вжити заходів щодо формування педагогічних колективів, 

здатних забезпечити відповідну якість загальної середньої 

освіти, шляхом: посилення уваги до проблеми вибору 

педагогами видів, форм і тематики для професійного розвитку;  

методичної підтримки педагогів з використанням професійного 

потенціалу учителів, які мають звання "старший учитель", 

"учитель-методист" та шляхом укладання договорів з центрами 

професійного розвитку; створення мотиваційного середовища та 

конкурентних умов із застосуванням заходів стимулювання 

педагогів, учні яких отримують високі результати ЗНО (180-200 

балів), стають переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсузахисту науково-дослідницьких  робіт учнів-членів 

Малої академії наук України та IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів шляхом установлення 

відповідних доплат; зменшення частки педагогів, які викладають 

предмети не за фахом  
 

 Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

  
  

Щорічно   

    

4  Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю з метою надання допомоги у професійному 

самовизначенні та свідомому обранні предметів під час 

складання ЗНО  

 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

  
 

 

Щорічно 

 

5 Забезпечити виконання рекомендацій Управління державної 

служби якості освіти у Миколаївській області, наданих за 

підсумками проведених інституційних аудитів  

 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту селищної ради, 

керівники закладів освіти 

 

Протягом                     

1-2 років із дня 

отримання 

рекомендацій 



6 Підвищувати якість освітніх послуг шляхом постійного 

вдосконалення освітнього середовища закладів освіти завдяки 

розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 

регулярного самооцінювання освітньої діяльності та 

управлінських процесів  
  

Керівники закладів освіти 

  
Щорічно   

                      
  
 
 

 

 

    Начальник відділу освіти, 

    культури, молоді та спорту                                                                                         Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ 

 
 

 

 


