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Визначення  
цінностей і пріоритетів 



Моєю метою як керівника  
ЗЗСО №20 є бажання  побудувати 
школу рівних можливостей для 
всіх:  

 школу, в якій навчатимуться 
поряд обдаровані діти і діти 
з особливими освітніми 
потребами;   

• школу, яка буде намагатися 
дати можливості для розвитку 
кожній дитині та розвивати її 
так, щоб вона була успішною в 
житті. 



Головним своїм завданням як 
керівник я бачу: 
 виховання компетентної, відповідальної за своє 

життя людини; 

 створення розвивального середовища, у якому б 
реалізувалися всі потенційні можливості 
конкурентоспроможних випускників.  



План перспективного розвитку можливо 
реалізувати лише завдяки  втіленню 
та виконанню комплексно-цільових 

підпрограм, які охоплюють: 
◦ освітній процес;  

◦ науково-методичне забезпечення освітнього 
процесу; 

◦ творчі здібності усіх учасників освітнього процесу; 

◦ управління навчальним закладом; 

◦ кадрове забезпечення; 

◦ виховну систему; 

◦ програму «Я  громадянин – патріот Батьківщини»; 

◦ програму «Здорова особистість»; 

◦ імідж школи; 

◦ матеріально-технічну базу школи. 



Освітній процес 
  Наш заклад за своєю філософією є інклюзивним. 

Це означає готовність у будь-який час прийняти кожну 
дитину, намагаючись створити максимально 
сприятливе середовище для розвитку її потенціалу. 



  Тому одним із першочергових завдань 
для себе я ставлю – створення з 
01.09.2019 року на базі закладу постійно 
діючого консультативно-тренінгового 
центру підтримки інклюзивної освіти, її 
впровадження в заклади загальної 
середньої освіти міста та області,  
надання консультацій усім охочим її 
отримати, залучення до цього учасників 
освітнього процесу закладу і 
громадськості. 

 





Творчі здібності усіх учасників 
освітнього процесу 

  Головним завданням школи 
є розвиток творчої особистості, 
створення умов для 
повноцінного фізичного, 
духовного, інтелектуального 
розвитку всіх учасників 
освітнього процесу.   

  З 2015 року у закладі діє 
шкільне наукове товариство «Я 
У всеСВІТІ», яке об’єднує учнів 1-
11 класів та вчителів, які 
цікавляться науково-пошуково-
краєзнавчою діяльністю. 



Виховна система 
  Реалізація виховної теми закладу «Розвиток 

творчої ініціативи вчителя та учня шляхом реалізації 
шкільних проектів» – робота, яка об’єднує усіх 
учасників освітнього процесу, досягаючи основної цілі 
школи – виховати ЛЮДИНУ. 



      Музей історії школи 

   Мої батьки –  
       випускники моєї школи 

     Зіркові випускники 

Від випускника –  
 до працівника 

Я пишу сучасну  
історію школи 



20-та за здоров’я 

Зроби дитинство  
кольоровим 

Поділись  
Добром своїм 

Я - У всеСВІТІ 

Гордість школи 



Матеріально-технічна  база 
Мета програми:  
забезпечення в школі належних умов для навчання і 
виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, 
технічних та педагогічних вимог. 
Пріоритети:  
здійснення заходів щодо модернізації матеріально-
технічної бази школи.   

Забезпечення сучасною комп'ютерною технікою з  
ліцензійним програмним забезпеченням 2019-2025 
Обладнання темної сенсорної кімнати для 
психологічного розвантаження дітей з ООП  2019-2020 
Завершення капітального ремонту харчоблоку  2019-2020 
Ремонт  фасаду  частини будівлі, яка є архітектурною 
пам'яткою місцевого значення 2021-2023 
Встановлення огорожі по периметру території школи  
2020-2023 



 


