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
КЗ «ЛИСИЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-3 СТ. № 7»

Дата проведення І-го етапу само оцінювання 15 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ
К-сть учасників процедури само оцінювання 13 ОСІБ
Сільська

Напівсільська

Мале місто

Характеристика громади
Велике місто
Мультинаціон Малозабезпечений
(населення
альний район район з високим
більше за
рівнем безробіття
350,000)

Більш-менш
забезпечений район

м. Привілля

Особливості громади
Школа розташована в місті Привілля та віддалена від Лисичанська на 12 км. В Привіллі є міська рада, але школа підпорядкована
Лисичанському відділу освіти. У місті Привіллі три школи - дві 1-2 ст. і наша -1-3 ст. В місті 5 років працює Школа мистецтв. Загальноміські
заходи завжди проходять із залученням учнів школи, учні нашої школи завжди призначаються ведучими.

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

Ступінь розвитку
2
3
2,9
2,5

1

Лідерство
Партнерство
Соціальна інклюзія
Послуги
Волонтерство
Навчання впродовж усього життя
Розвиток громади
Залучення батьків
Шкільна культура

4

1,9
2,8
2,4
1,7
2
2,6
2,9

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

залучення
батьків
Соціальна
інклюзія

Дії, заплановані щодо покращення діяльності за
визначеним стандартом

Відповідальний

Термін виконання

1. Розширення зони дії шкільного Євроклубу
2. Налагодження співробітництва з організацією міського
Червоного Хреста

Керівник клубу
Педагог організатор

Версень 2013
1 СЕМЕСТР 2013/2014
н.р.

1. Моніторинг захоплень батьків
2. Організація заходів для всієї сім’ї

Класні керівники
ЗВР, педагог –
організатор
Адміністрація

Вересень 2013
Щомісячно

адміністрація

Протягом року

3. Залучення батьків до ведення гуртків
1.

Залучення батьків –фахівців з медицини до проведення
інформаційно- практичних заходів щодо збереження
здоров’я

Вересень 2013

Відмітка про
виконання

Чи оприлюднювали Ви результати самооцінювання (де? коли? з якою метою?)
Результати само оцінювання будуть оголошені на загальношкільних батьківських зборах у вересні 2013 році
Чи буде Ваш громадсько активний навчальний заклад використовувати в подальшому технологію самоцінювання за
Міжнародними стандартами (обґрунтуйте) ?
Технологію само оцінювання школа буде використовувати , бо це дало можливість:
•

Отримати інформацію про роботу школи від людей, які безпосередньо не пов’язані з діяльністю школи

•

Заслухали критичні зауваження та слушні пропозиції щодо покращення роботи школи

•

З’ясували сильні та слабкі сторони школи ( на думку батьків, учнів, громадськості)

Орієнтовна дата проведення ІІ-го етапу само оцінювання ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ
Які поради Ви б могли надати іншій школі для початку процесу?
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Дата складання звіту 18 червня 2013
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