ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД “КРОК ЗА КРОКОМ”

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

П

ПРОГРАМА «ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»

Міжнародний проект “Якісний розвиток громадсько-активних шкіл:
оцінка впливу міжнародних стандартів»

Звіт про проведення самооцінювання розвитку діяльності громадсько активної школи
за Міжнародними стандартами
Комунальний Заклад «Алчевський навчально-виховний комплекс імені Христини Алчевської: спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземної мови – колегіум «Дипломат»
Дата проведення І-го етапу самооцінювання 06 червня 2013р.
К-сть учасників процедури самооцінювання 15 чоловік
Сільська

Напівсільська

Мале місто

+

Характеристика громади
Велике місто
(населення
більше за
350,000)

Мультинаціон Малозабезпечений
альний район район з високим
рівнем безробіття

Більш-менш
забезпечений район

Особливості громади
Алчевськ-місто багатонаціональне. Тут дружно живуть і трудяться представники більше 65 національностей.
Основні галузі промисловості Алчевська - металургійна і коксохімічна. Також розвинені промисловість будматеріалів,
електромеханічна, будівельна, легка і харчова. На даний момент у місті працюють 17 промислових підприємств.
Територіальна громада м. Алчевська є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які нею
здійснюються як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
Територіальна громада складається з громадян України, які постійно проживають у межах м. Алчевська.
Місто має власну символіку: гімн, прапор, штандарт, великий герб міста. Положення про зміст, опис та порядок
використання символіки територіальної громади затверджується міською радою.
Результати проведення І-го етапу самооцінювання
1. Загальна картина за результатами І-го етапу самооцінювання за Міжнародними стандартами (ступінь розвитку вказувати
десятичним дробом):
Загальна картина
Лідерство
Партнерство
Соціальна інклюзія
Послуги
Волонтерство
Навчання впродовж усього життя
Розвиток громади
Залучення батьків
Шкільна культура

1

Ступінь розвитку
2
3
3.4
3.5
3.1
3
2.8
3
3.2

4

4
3.4

2. План дій за результатами І-го етапу самооцінювання:
Пріоритет
(стандарт),
визначений за
результатами
І-го етапу
самооцінювання

Волонтерство

Дії, заплановані щодо покращення діяльності за
визначеним стандартом

-

-

-

Послуги
-

-

-

Навчання
впродовж
усього життя

-

-

Для залучення більшої кількості учнів та
членів громади до існуючих проблем у місті,
створити «Школу молодого волонтера»;
Аналіз та вивчення існуючих проблем міста;
Проведення виховних заходів, відвідування
закладів де потрібна волонтерська допомога.
здійснення моніторінгу та оцінки послуг, які
надаються навчальним закладом для
подальшого поліпшення якості надання
послуг;
збільшення кола партнерських організацій,
через моніторинг кола послуг які можуть
надавати організації (матеріальна допомога,
кадрова допомога та т.п.);
збільшення кількості послуг, що надаються.
залучення більшої кількості членів громади
до процесу здобуття знань та досвіду, через
зустрічі з людьми різних професій, станів;
створення «Школи молодих батьків»,
проведення батьківських курсів «Найкраще
домашнє завдання», створення стендів
учбових досягнень учнів, наукових досягнень
вчителів; участь у різноманітних тренінгах;
участь у проектах.

Відповідальний

Рехколайнен
Л.Г.

Термін виконання

2013 – 2014
навчальний рік

Зайцева Ю.В.
Борзенкова Т.В.

2013 – 2014
навчальний рік

Марченко Т.В.
Коробцова А.В.

2013 – 2014
навчальний рік

Відмітка про
виконання

Чи оприлюднювали Ви результати самооцінювання (де? коли? з якою метою?)
Так. Щорічний звіт керівника навчального закладу перед громадськістю.
Чи буде Ваш громадсько активний навчальний заклад використовувати в подальшому технологію
самоцінювання за Міжнародними стандартами (обґрунтуйте)?
Так. Самооцінка важлива в процесі оцінювання якості діяльності ГАШ, допомагає виявити сильні та слабкі аспекти в
роботі громадсько-активної школи. Дає можливість з’ясувати відношення громади до тієї діяльності яку проводить
навчальний заклад. Скласти переспективний план розвитку на подальші роки.
Орієнтовна дата проведення ІІ-го етапу самооцінювання
січень – лютий 2014р.
Які поради Ви б могли надати іншій школі для початку процесу?
В першу чергу не хвилюватись про те, що можуть виникнути розбіжності щодо тих, чи інших питань. Найголовніше, це
запрошувати до процесу самооцінювання тих представників громадськості, які зацікавленні у подальшому розвиткові
цього навчального закладу.
Дата складання звіту 12 червня 2013р.
Директор ГАШ

Тарасова Н. В.

Координатор ГАШ

Коробцова А. В.

