




 прийшов час для здійснення інноваційних процесів в 
освіті;

 Вільшанська  школа - центральна школа району;

 в опорній школі створена  матеріальн0 – технічна 
база для розвитку дитини;

 є потреба у  покращенні позитивного іміджу школи;

 необхідне створення ситуації успіху в педагогічному і 
учнівському колективах як підґрунтя генерації 

та реалізації інноваційних ідей



- підвищення якості освітніх послуг;

- запровадження в школі інноваційних 
сучасних підходів, форм, методів і засобів 
навчання;

-забезпечення ефективної взаємодії 
та співпраці всіх учасників 
навчально-виховного процесу:
педагогів-батьків-учнів

-активізація діяльності школи в 
освітньому просторі району, області
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створення  умов  для
всебічного розвитку особистості,

творчої самореалізації учнів;
забезпечення якісної освітньої

підготовки учнів на рівні 
державних освітніх стандартів 

з метою здобуття їхньої  
конкурентоспроможності, 

працевлаштування, 
самовизначення
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 наповнюваність класів;

 стабільність кількості учнівського 
контингенту;

 допрофільне та профільне 
навчання;

 робота гуртків, Малої академії наук;

 система гуманних взаємин і 
комунікацій між суб'єктами
освітнього процесу: педагогами-
батьками-учнями-громадськістю;

 наявність спортивних залів, 
спортивних майданчиків, 
майстерень, їдальні, кабінетів, 
комп'ютерних класів

 забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

 комфортні умови для інтелектуального розвитку учнів;

 задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів (індивідуальне та 
інклюзивне навчання);



Вільшанська 

загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів 

(опорний навчальний 

заклад)

Вільшанський освітній округ

Маловільшанський

НВК 

“Загальноосвітня

школа І ступеня –

дошкільний 

навчальний заклад”

філія 

Добрівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів філія

Калмазівський

НВК 

“Загальноосвітня

школа І ступеня –

дошкільний 

навчальний заклад”

філія 

Станкуватська загальноосвітня 

школа І ступеня філія
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педагогічних

працівники

Без вищої освіти - 2  

Заслужений 

вчитель -1

Стаж роботи 

більше 10 років 

- 4

Стаж роботи 

більше 20 років 

- 18

Старший 

вчитель - 9

Молодий 

спеціаліст - 1

І категорія - 12

Вища категорія -

28

Вчитель-

методист - 2

Стаж роботи 

більше 30 років 

- 16



Індивідуальне навчання

• 1 учень 6 клас

Інклюзивне навчання

• 4 учні:

• 2 учні-1 клас

• 1 учень -2 клас

• 1 учень -3 клас

• 1 учень -4 клас



2 
паралелі:

1,3-11 
класи

3 
паралелі:

2 класи
530



10 клас

1 учень

12 клас

5 учнів



7-А клас - математичний профіль

7-Б клас - гуманітарний профіль 

8-А клас - математичний профіль

8-Б клас - гуманітарний профіль

9-А клас - математичний профіль

9-Б клас - гуманітарний профіль 

Допрофільна освіта

Основна школа

10-А клас - математичний профіль

10-Б клас - гуманітарний профіль 

11-А клас - математичний профіль

11-Б клас - гуманітарний профіль 

Профільна освіта

Старша школа



краєзнавчий

вокальний

технічний

історичний  



Секція «Фізика»

Секція «Біологія»

Секція «Хімія»

Секція «Математика»



Учні 

1-х класів

Учні               
2-4 класів, 

які 
потребують 

підвозу



Безкоштовне 
харчування

(1 раз)

Діти пільгових 
категорій: діти-сироти, 

діти учасників АТО, 
малозабезпечені

Учні 1-4 класів  





 створення умов для задоволення потреб щодо отримання
якісної освіти дітьми;

 встановлення та зміцнення дружніх відносин між
родинами учнів і школи;

 створення умов для  задоволення інтересів і розвитку
різноманітних здібностей школярів;

 збереження та зміцнення здоров'я дітей;

 виховання громадянина здатного до суспільного життя.
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 мотивація  навчання;
 результативність  участі школярів у  олімпіадах, конкурсах, турнірах;
 якість складання державної підсумкової атестації  і зовнішнього 

незалежного оцінювання
 підвищення рівня навчальних досягнень;
 формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних

компетенцій;
 створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;
 формування правової та громадської свідомості;
 створення комфортних психолого-педагогічних умов;
 підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.



Вміє вчитися

Вміє жити разом 
(культура 
людських 
відносин)

Творча  
індивідуальність

Вміє 
орієнтуватися в 
інформаційному 

просторі

Здатний до 
самоосвіти та 
саморозвитку

Вміє створювати
Вміє жити 

(вести здоровий 
спосіб життя)

Громадянин 
Вітчизни



 потреба фінансування заміни 
вікон;

 перефарбування  внутрішніх стін 
корпусу №1; 

 недостатня оснащеність 
кабінетів, майстерень, стадіону 
школи та спортивної зали 
сучасними засобами навчання

 оформлення  приміщень закладу

 прибирання  території школи

 ремонт туалетів корпусу №2, 

№1




