
Пріоритетні напрямки роботи та завдання 2020-2021 навчальний рік 
 

1. На виконання Указу Президента України від 25.05.2020р.№195/2020 «Про національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській 

школі» та з метою забезпечення дотримання конституційних прав і свобод дитини з 

особливими потребами, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав таких дітей на 

освіту, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти сформувати в закладі безпечні, 

комфортні та здорові умови навчання та реабілітації, створити освітнє середовище, яке 

забезпечуватиме оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, 

формування культури безпечної та здорової поведінки.  

З цією метою: 

- упроваджувати в закладі принцип недискримінації, упровадити програми з протидії 

проявам насильства та булінгу (цькуванню) і запобігати їм, удосконалити механізм 

психологічного супроводу та підтримки; 

- удосконалити систему організації харчування, формувати в учасників освітньо-

реабілітаційного процесу звички здорового харчування, фізичної активності, безпечної 

комунікації; 

-  удосконалити механізм надання медичних та корекційно-реабілітаційних послуг, 

активізувати широку профілактично-роз’яснювальну роботу щодо здорового та 

безпечного способу життя, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, 

зокрема на COVID-19, протидії поширенню серед дітей та підлітків звичок, 

небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я. 

2. Створити умови для мінімалізації ризику інфікування учасників освітньо-реабілітаційного 

та виховного процесу, забезпечивши дотримання принципів соціального дистанціювання, 

правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту, уникнення масових 

скупчень осіб тощо. 

Організувати освітньо-реабілітаційний та виховний процес згідно з 

Протиепідемічними заходами у закладах освіти на періоди карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) затвердженими постановою  Головного 

державного санітарного  лікаря України від 22.08.2020р. №50, листів МОН України від 

05.08.2020р. №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році», від 05.08.2020р. №1/9-421 «Методичні рекомендації щодо 

організації освітнього процесу у спеціальних закладах загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році», рекомендацій серпневої онлайн-конференції педагогічних 

працівників Дніпропетровської області від 20.08.2020р., міської установчої онлайн-

конференції з керівниками закладів загальної середньої освіти від ________2020 року.  

3. Активно використовувати ресурси соціально-психологічної служби та педагогічного 

потенціалу закладу для попередження шкільних конфліктів, проводити масштабне 

інформування батьківської громадськості з питань наслідків дитячого насильства, про 

відповідальність за дії їх дітей у конфліктних ситуаціях з ознаками цькування когось із 

дітей у відповідності із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу» та листом МОН від 14.08.2020р. №1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу» 

4. На основі розробленої стратегії (політики) і процедур забезпечення освіти здійснити 

досконале вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та само 

оцінювання.  

5. Організувати та забезпечити роботу педагогічного колективу щодо виконання завдань 

обласного науково-методичного проекту «Педагогічні, стратегії розвитку само-

ефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи».  

6. Проаналізувати систему організації методичної роботи в закладі, її результативність та на 

підставі діагностики рівня професійної компетентності педагогів раціонально спланувати 

її відповідно до положень Концепції «Нова українська школа». Запровадити ефективну 

форму надання практичної допомоги малодосвідченим педагогам – інститут наставництва.  



7. Розробити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019р. №800 зі змінами та 

доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27.12.2019р. №1133 з урахуванням 

специфіки діяльності закладу та оприлюднити на веб-сайті спеціальної школи.  

8. Продовжити реалізацію інноваційної діяльності педагогів шляхом налагодження тісної 

творчої співпраці з відділом навчання жестової мови Інституту  спеціальної педагогіки і 

психології ім .М. Д. Ярмаченка НАПН України, метою якої є розробка визначених 

державною політикою стратегічних напрямків розвитку двомовного навчання нечуючих 

учнів для їх реалізації у сфері навчання та реабілітації осіб з особливими освітніми  

потребами та впровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність 

закладу з метою удосконалення початкової та базової освіти означеної категорії здобувачів 

освіти. 

9. Сприяти впровадженню сучасних технологій дистанційного навчання та застосуванню 

мультимедійних технічних засобів навчання в освітньо-реабілітаційному та виховному 

процесі, забезпечуючи навчання педагогів з опанування інформаційними технологіями та 

їх ефективного використання у своїй діяльності. 

10. Забезпечити спільні підходи до розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

11. Провести ретельний аналіз наявної номенклатури справ закладу, привівши її у 

відповідність до вимог наказів МОН України від 25.06.2018р. №676 «Про затвердження 

Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», від 10.05.2011 №423 «Про 

затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів і форм власності та змінами до нього, внесених наказом 

МОН України від 01.06.2020р. №725 та Інструкції з діловодства КЗО «Криворізька 

спеціальна школа «Сузір’я» ДОР» 

12. Розробити та затвердити посадові інструкції працівників спеціальної школи з  урахуванням 

ключових засад, трудових (професійних) функцій, професійних компетентностей педагога 

за новим професійним стандартом. 

13. Забезпечити висвітлення матеріалів з досвіду роботи закладу, його діяльності у засобах 

масової інформації, педагогічних виданнях, на сайті школі, порталах, блогах, у соціальних 

мережах тощо.   

 


