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
Танюшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата проведення І-го етапу самооцінювання____________17 січня 2013 року________________________________
К-сть учасників процедури самооцінювання_____________9______________________________________________
Дата проведення ІІ-го етапу самооцінювання____________24 травня 2013 року______________________________
К-сть учасників процедури самооцінювання______________9_____________________________________________
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Особливості громади
___Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів співпрацює із сільською громадою. Маючи партнерів із сільськогосподарського
виробництва, із місцевих підприємців, маємо можливість покращити матеріальну базу школи. Спілкування із
партнерами шкіл району та області, які співпрацюють з ГАШ, дає можливість обмінюватися досвідом роботи ГАШ,
визначати шляхи для подальшого розвитку та майбутньої співпраці.
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
2,8
2,5
2,3
3,2
3,4
3,9
2,8
3,3
3,8

4

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

Волонтерство

Дії, заплановані щодо покращення діяльності за
визначеним стандартом

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про
виконання

Зустріч із працівниками відділу активної підтримки
безробітних Новопсковського РЦЗ з питання ознайомлення з
новими сучасними професіями «Професія, яку обираю я»

Бакшинська С.М.

Лютий

Виконано

Провести зустріч з населенням різних соціальних груп, які
вимагають підтримки:
- зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни,
вдовами, дітьми війни «Від усієї душі»;
- операція «Турбота». Робота волонтерських загонів

Матюша .В.В.

Травень

Виконано

Результати проведення ІІ-го етапу самооцінювання
1. Загальна картина за результатами ІІ-го етапу самооцінювання за Міжнародними стандартами (ступінь розвитку вказувати
десятичним дробом):
Загальна картина
Лідерство
Партнерство

1

Ступінь розвитку
2
3
3,2
3

4

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

2,5
3,3
3,6
4
2,9
3,5
3,9

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

Партнерство

Дії, заплановані щодо покращення діяльності за визначеним
стандартом

Відповідальний

Термін виконання

Організація поїздки учні з батьками на о. Хортицю з метою
двохстороннього спілкування дітей та батьків.

Головко Л.Д.

Червень

Робота університету батьківських знань.

Павленко Ю.В.

Вересень

Залучення громади до вирішення проблем школи:
- придбання мультимедійного проектора;
- придбання фарби для ремонту школи.

Калиновський О.О.

Травень, червень

Які зміни в діяльності ГАШ відстежуються за результатами реалізації плану дій першого етапу?____Прстежується
покращення роботи ГАШ з усіх стандартів якості діяльності громадсько активної школи. Відчувається активність
громади, розширюються послуги, які ми можемо запропонувати.

Чи відстежується динаміка між результатами самооцінювання І-го та ІІ-го етапів (за якими стандартами,
критеріями)?__динаміка між результатами само оцінювання І і ІІ етапів з усіх стандарті підвищується.
Чи оприлюднювали Ви результати самооцінювання (де? коли? з якою метою?)
Результати само оцінювання роботи ГАШ оприлюднено на звіті директора школи перед громадськістю 24 травня,
загальношкільних батьківських зборах, сесіях сільської ради та виробничих зборах.
Чи буде Ваш громадсько активний навчальний заклад використовувати в подальшому технологію
самоцінювання за Міжнародними стандартами (обґрунтуйте)?
Вважаємо, що самооцінювання допомагає визначити результат своєї діяльності з усіх напрямків та зосередитися на
покращенні цих результатів.
Які поради Ви б могли надати іншій школі для початку процесу?
Будувати міцні партнерські відносини з громадськістю. Залучати учнів у позашкільну діяльність. Слідкувати, щоб уся
громада була задіяна у шкільних програмах.
Дата складання звіту______________________20 червня 2013 року_______________________________________
Директор ГАШ

Павленко Ю.В.

Координатор ГАШ

Бакшинська С.М.

