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Розвиток внутрішньої системи якості освіти

закладу в 2020-2021 н. р.

Освітня політика закладу в 2020-2021 н. р. буде спрямовуватися на розбудову за
напрямком «Педагогічна діяльність», а саме на формування пріоритетів академічної
доброчесності в освітньому процесі закладу в процесі реалізації Освітньої програми
2020-2021 н. р. з урахуванням особливостей діяльності навчального закладу, визначених
у стратегії розвитку закладу 2019-2022 р. р.

Адміністрація закладу буде спрямовувати діяльність педагогічного колективу на
дотримання норм академічної доброчесності шляхом інформування учасників освітнього
процесу та під час проведення планових заходів.

Методична рада закладу буде працювати над впровадженням методичних вказівок для
вчителя щодо академічної доброчесності.

За основу стратегічного розвитку закладу взято ідею «Інноваційність як цінність
сучасного суспільства, освіти особистості».

Педагогічна діяльність у 2020-2021 н. р. буде спрямовуватися на реалізацію освітніх
програм провідних напрямків реформування освіти, визначених сучасним станом
розвитку закладу освіти, який є співзвучний вислову «Від педагогіки знань до педагогіки
компетентності». Розбудова ідеї «Формальна освіта для майбутнього» з реалізації
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«змішаного навчання» забезпечує інноваційний підхід організації освітнього середовища.

Упродовж 2020-2021 н. р. в основу оновлення системи професійного розвитку вчителя
будуть покладені цінність та принципи педагогіки партнерства, спрямовані на розбудову
ідеї «Життєві орієнтири» у формуванні особистості здобувача освіти НУШ.

Регіональний експеримент «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості
в контексті Нової Української школи». Розробка моделі освітнього середовища уроку в
умовах компетентнісного навчання з урахуванням результатів дослідження
соціально-особистісного розвитку школярів 5-8 класів та з урахуванням їх здібностей в
освітній взаємодії.

У 2020-2021 н. р. педагогічний колектив буде працювати над реалізацією однієї зі
стратегічних цілей, визначених Національною стратегією розбудови безпечного та
здорового освітнього середовища у НУШ, схваленої Указом Президента України
25.06.2020 р. №195 2020 (Національна стратегія) розбудови системи здорового
харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок.
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