План дій
Назва школи, адреса:
Середня загальноосвітня школа №50 Святошинського району, м.Києва.
Адреса: м. Київ-03179, Ушакова 12-А тел. (044)424-34-25
Яка кількість учасників брала участь у процесі самооцінювання? Які
групи вони представляють (вчителі, учні, батьки, мешканці громади…)?
Участь у процесі самооцінювання брала рада громадсько-активної школи у
кількості 9 чоловік, до складу якої входять вчителі, учні, батьки та мешканці
громади.
Скільки сесій у Вас відбулося? Скільки часу вони займали?
Одна сесія, 3 години.
Чи розглянули Ви всі стандарти?
Ні.
Якщо ні, то перелічіть стандарти, які було розглянуто.
«Партнерство», «Шкільна культура».
Якщо ні, то зазначте чому Ви вирішили не розглядати всі стандарти.
Робота в експериментальному проекті Громадсько-активна школа була
розпочата тільки в 2013 році, тому було прийнято рішення реалізовувати
напрямки, де колектив школи мав певні надбання.
Зазначте будь-ласка Ваші оцінки зі стандартів:
Загальна картина

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

Які Ваші пріоритети на цей навчальний рік?
Пріоритет
Волонтерство

Залучення
батьків

Дії, які Ви виконуватимете

- Створити волонтерську групу;
- залучити до співпраці батьків та
небайдужих членів громади;
- проводити моніторинг роботи;
- Запрошення на виховні години;
- проводити 2 рази на рік батьківські
конференції;
- вивчати запити батьків щодо
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Хто буде
відповідальний
?
Координатор
ГАШ
Крупіна О.Ю.
Класні
керівники
1-11 класів

Дата
закінчення
Березеньтравень 2014
Постійно

Соціальна
інклюзія
Послуги

Навчання
впродовж
усього життя

Розвиток
громади

Лідерство

надання освітніх послуг школою;
- проведення тренінгів для батьків на
теми: «Профілактика шкідливих
звичок школярів у сім'ї», «Батькам
про права дитини», «Права та
обов'язки батьків», «Життя батьків приклад для дітей», «Правова
культура формується у дитинстві»
- Оновити банк даних людей, які
потребують турботи;
- скласти перелік потреб, які
необхідно надати даним особам;
- Надання приміщення школи для
потреб громади;
- скласти перелік послуг, які може
надати громаді школа і довести це до
відома громади.
- Залучати батьків до участі у роботі
гуртків, спортивних секцій та
проведенні майстер-класів;
- залучати педагогічних працівників
та членів громади до відвідування
різноманітних тренінгів, семінарів та
курсів;
- створення консультативних
куточків для учасників ЗНО;
- інформування майбутніх
абітурієнтів щодо вступу до ВНЗ.
- Проводити щорічну конференцію
для батьків майбутніх
першокласників;
- проводити Дні відкритих дверей для
вихованців дитячих садків
мікрорайону;
- проводити додаткові заняття для
майбутніх першокласників (за
окремим графіком);
- постійна підтримка та розвиток
учнівського самоврядування;
- проведення тематичних вечорів із
залученням громади.
- Залучити до роботи батьків, які не
цікавляться роботою школи
(інформування через шкільну газету
«Полтіннік», оголошення, листівки);
- взяти контроль над дітьми, які є
пасивними в шкільній роботі;
- провести тренінгові заняття на
допомогу працівникам школи щодо
організації ефективної роботи з
громадою

Рада ГАШ

Щорічно

Соціальний
педагог Мохнюк
Н.І.

Постійно

Адміністрація
школи

Постійно

Батьківська
громада

Протягом
року

Координатор
ГАШ
Крупіна О.Ю.

Адміністрація
школи

Щорічно

Педагогорганізатор
Безсмертна І.С.

Протягом
року

Рада ГАШ

Постійно

Психолог
Акулова А.Г.

Протягом
року

Що найбільше Вас вразило у використанні інструменту самооцінки?
Можливість визначити слабкі сторони своєї діяльності.
Який аспект використання інструменту самооцінки найбільше Вам
допоміг?
Найбільше допомогли індикатори, які дали змогу проаналізувати ступінь
розвитку в нашій школі стандартів ГАШ.
Які поради Ви б могли надати іншій школі для початку процесу?
Для початку процесу потрібно дослідити потреби місцевої громади та
визначити чітку лінію її розвитку.
Чи згодні Ви, щоб ці результати були приписані Вашій школі, або чи
хочете Ви залишити їх анонімними? Відмітьте один пункт:
Ми згодні на те, щоб наші результати були висвітлено на сторінках он-лайн
бази даних громадсько-активних шкіл www.gash.ussf.kiev.ua

