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Переконаний, що сучасна школа створює умови для якісного здобуття освіти
шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-учителі». Саме це спонукає до
розвитку, удосконалення та невпинного поступу.

Школа створює безпечний освітній простір на основі демократизації, гуманізації,
співпраці, спрямованої на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного
розвитку, соціальної адаптації та духовного зростання.

Освітній заклад орієнтує внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального
досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, власної реалізації.

Наша школа – колектив однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення,
дотримується високого рівня ділової етики, працює для того, щоб школа стала тим
закладом, де почесно й престижно працювати (надавати освітні послуги) й
навчатися, маючи спільні інтереси й погляди щодо розвитку в майбутньому.

Освітній заклад формує багатофункціональний навчальний простір для учнів,
упроваджуючи інноваційні технології, профільність навчання старшої школи,
допрофільне навчання з 8-го класу, реалізуючи науково-педагогічний проєкт
«Інтелект України».

Колектив школи працює на результат – модель компетентного й
конкурентоспроможного випускника, який сьогодні у школі набуває необхідних
життєвих навичок. Гордістю є випускники, які стали провідними спеціалістами в
різних галузях суспільної діяльності, а саме: науковцями, чемпіонами, державними
службовцями та порядними людьми.

Пріоритетними аспектами виховання були й залишаються патріотизм,
шанобливе ставлення до культурно-національних традицій, підтвердженням чого
є музей «Мистецька Львівщина», який став освітнім осередком не лише нашого
навчального закладу, а й цілого району.

Намагаємося забезпечити прозорість та інформаційну відкритість діяльності
закладу на сайті школи.

# ВСТУПНЕ СЛОВО

Анатолій Борщевський
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ГО “Інститут Суспільних Ініціатив” та ГО “Сихів Медіа” працюють над розвитком
можливостей для молоді та громад. На нашу думку школа - це центр громади, адже
вона залучає до навчального процесу підростаюче покоління мешканців, їх батьків,
вчителів та місцевих жителів.

Метою нашої діяльності є підйом мотивації та самоорганізації учнів, розширити
діапазон застосування методів неформальної освіти, якісно підвищити загальний
рівень знань.

В рамках проекту “Школа Змін” ми протягом 6 років розвиваємо шкільні
середовища, шляхом інтегрування в навчальний процес неформальної освіти,
навчання вчителів, та написання стратегій розвитку.

Ця стратегія розвитку є прикладом того, як “Інститут Суспільних Ініціатив” та
“Сихів Медіа” впроваджують свій міжнародний досвід та найкращі напрацювання
українських експертів для розвитку освітньої системи в Україні. Ми знаємо, що коли
всі сторони мають спільне бачення, куди рухатись, та визначені кроки досягнення
поставлених цілей, це забезпечить найкращий досвід для учнів, готуючи їх до
самостійного життя, а також загальний розвиток громади та України.

# КОНТЕКСТ
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#СКЛАД ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

КОГО ПРЕДСТАВЛЯЄ

Борщевський Анатолій Іванович директор школи

Скабара Тетяна Володимирівна заступник директора з навчально-виховної роботи

Чорна Людмила Миколаївна заступник директора з навчально-виховної роботи

Гладун Світлана Богданівна заступник директора з виховної роботи

Моравська Наталія Іллівна учитель права

Пікулицька Христина Ігорівна учитель історії, педагог-організатор  

Ткач Ірина Євгенівна учитель української мови та літератури  

Мартинишин Володимир Петрович батьківська рада

Лебідь ІринаІванівна батьківська рада

Фігурська Надія Василівна батьківська рада

Остюк Ірина учень 11-А кл.

Остапик Арсеній учень 11-А кл.

Лебідь Діана учениця 10-Б кл.

Дем’янчик Анастасія учениця 10-Б кл.

Репицький Тарас Володимирович ГО“Інститут СуспільнихІніціатив”та “Сихів Медіа”

Шолтис Ігор Вікторович ГО“Інститут СуспільнихІніціатив”та “Сихів Медіа” 

Коропецька Ірина Богданівна ГО“Інститут СуспільнихІніціатив”
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# РОБОЧИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ РЕЗУЛЬТАТИ

Зустріч з директором
Підписаний меморандум
та погоджений план роботи

Перша зустріч з представниками  

ініціативної групи

Знайомство ініціативної групи, 

доопрацювання опитувальників

Проведення опитування  

серед цільових груп
Проведено опитування

Друга зустріч
з представниками ініціативної групи

Представлені результати, проведений  

SWOT-аналіз, визначена місія школи

Третя зустріч з ініціативною групою Прописано цілі та завдання

Четверта зустріч з ініціативною групою Розробка брендингу школи

П’ята зустріч ініціативної групи Прописані ПРОЄКТи

Шоста зустріч ініціативної групи Розставлені індикатори

5



ЦІЛЬ #1
Осучаснення тамодернізація  

базиматеріально-технічного  

забезпечення

ЦІЛЬ #2
Профільна співпрацяз  

іншими навчальними  

закладамитагромадськими  

організаціями

ЦІЛЬ #3
Систематизація проектів  

позашкільної співпраці  

(вчителі, батьки, учні)

# МІСІЯ ШКОЛИ

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ОСВІТНЬОГО  

СЕРЕДОВИЩА З УРАХУВАННЯМ 

КОНСОЛІДОВАНОЇ РОБОТИ НАД 

ПОКРАЩЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ТА ПРОСВІТНИЦТВА НА ЗАСАДАХ 

ІННОВАЦІЙНОСТІ В НАШОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ.

КУЛЬТУРА

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

СПОРТ

ВЗАЄМОПОВАГА

ПАТРІОТИЗМ

ЦІННОСТІ  

ШКОЛИ
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# ПРОЄКТИ

1. Модернізація бази матеріально-технічного 
забезпечення шкільного басейну.

1. Осучаснення зали шкільної їдальні

1. Реконструкція футбольного стадіону 
з інтеграцією елементів для занять 
легкою атлетикою.

1. Систематизація зустрічей молоді зі 
всієї громади з лідерами суспільної 
думки в сфері військово-патріотичного  

виховання.

1. Платформа інтерактивного типу  
неформальної освіти
“Школа симуляційної гри”

1. Розвиток науково-освітньої та 
матеріально-технічної бази діючого 
на території школи музею  
“Мистецька Львівщина”

1. Відкриття сучасної медіатеки  
“E-knowledge”

1. Організація єдиної комунікаційної 
платформи учнів, учителів та батьків  
на основі електронної платформи

1. Реконструкція та ремонт
спортивного залу СЗШ 90 м.Львова

1. Створення “Школи інклюзії”

1. Популяризація здорового способу життя,  
здорового харчування, фізичних  
активностей та свідомого ставлення 
школярів до власного здоров’я –
“Healthy Schools: заради здорових
і радісних школярів”

1. Побудова взаємовідносин і комунікації 
в школі, метою якої є формування  
безпечного мирного середовища у  
шкільній громаді – “Мирна школа”
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ЗАВДАННЯ ВИМІРЮВАНІСТЬ
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ЗАЛУЧЕНІСТ

Ь  БАТЬКІВ

ДО  

ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ

К-ТЬ БАТЬКІВ +40 +55 +80 +100

УЧАСТЬ 

ВЧИТЕЛІВ У 

НЕДЕРЖАВНИ  

Х

НАВЧАННЯХ

К-ТЬ ВЧИТЕЛІВ 3 5 8 15

НЕФОРМАЛЬ

Н  А ОСВІТА
К-ТЬ БАТЬКІВ 8 13 20 40

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ Їдальня Басейн Медіатека
Футбольни  

й стадіон

УЧАСТЬ У  

МІЖНАРОДНИ  

Х ПРОЕКТАХ
К-ТЬ ПРОЕКТІВ 1 3 5 8

СПІВПРАЦ

Я  З ГО
К-ТЬ ГО 3 5 8 11

ПРОФОРІЄНТА 

ЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ  

В ВНЗ ЧИ  

КОМПАНІЯХ

К-ТЬ ЗУСТРІЧЕЙ  

ЧИ ЕКСКУРСІЙ
5 8 14 19
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ДОДАТОК # 2 ФОРМА ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ

Назва діяльності / ПРОЄКТу:

Що ми робимо?

Мета: 

Опис заходів та їх тривалості (до 5 речень):  

ХТО ЦЕ РОБИТЬ ТА ЯКІ В КОГО РОЛІ? (вкажіть тільки ті ролі, які потрбіні)

РОЛІ
ВІДПОВІДАЛЬ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЦІВ  

НИЙ

ДЕДЛАЙН 

ВИКОНАННЯ

Координатор/ка

Медіа 

висвітлення

Дизайн

Бюджет 

Логістика 

Партнери 

Звіт 

Волонтери
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ДОДАТОК # 2 ФОРМА ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ

Хто цільова аудиторія ПРОЕКТУ:

Які результати ПРОЕКТУ?(до 10 речень)

Які ризики? (заповнити SWOT)

СИЛЬНІ СТОРОНИ: МОЖЛИВОСТІ:

СЛАБКІ СТОРОНИ: ЗАГРОЗИ:

Чому цей ПРОЕКТ потрібно втілити? (з вказанням яку ціль Стратегії виконуємо)
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