
«ШЕВЧЕНКІВСЬКА 

ТРІАДА»

КОНЦЕПЦІЯ

співпраці



Про співпрацю

Взаємодія між усіма 
учасниками 
освітнього процесу 
ґрунтується на 
принципах:

-рівноправності,

-толерантності, 

-академічної 
доброчесності, 

- неприпустимості 
булінгу та психоло-
гічного насильства.

Співпраця має 
відбуватися на 
засадах 
обов’язковості 
розгляду 
пропозицій сторін; 
пріоритету 
узгоджувальних 
процедур; 
прозорості, 
відкритості та 
гласності;

Дії та поведінка всіх 
учасників 
освітнього процесу 
в шкільному 
просторі та поза 
ним ґрунтується на:

- повазі до прав 
людини,

- прав дитини 

- дотриманні 
чинного законодав-
ства України.



Низка засадничих рішень у житті закладу, зокрема правила і
регламенти, які не суперечать чинному законодавству, може ухвалюватися
на засадах громадського самоврядування.

/на основі статей 28 і 70 Закону України «Про освіту»/

Робота громадського самоврядування 
в закладах освіти

…
Запорука плідної роботи громадського 
самоврядування в освітньому закладі –
максимальна залученість усіх членів спільноти 
та ефективна комунікація між ними. 

Показником дієвості громадського самоврядування в 
освітньому закладі є налагоджені механізми 
зв’язку

Ключові питання взаємодії між усіма учасниками 
освітнього процесу в закладі освіти вирішуються на 
Загальних зборах

Інструментом оцінки роботи…самооцінка



Організація освітнього процесу в межах 
навчальної діяльності

Академічна свобода вчителя

Батьки та учні/вихованці можуть бути 

ініціаторами

та/або брати участь у низці питань 

організації освітнього процесу, зокрема:

У межах Типового робочого плану колективно

обирати предмети варіативного
складника освітньої програми

Подавати загальношкільні, класні або
індивідуальні заявки на освітні, соціальні й

культурні гранти;

Залучати батьків до організації майстер-класів
та лекцій про різні спеціальності, а також екскурсії
на виробництва, в офіси тощо.

Механізмом перевірки якості освіти – самооцінка 

(анонімне опитування педагогів, батьків та учнів) 



Освітня програма
Метою роботи освіти Шевченківського району – є підготовка учнів до

активного соціального життя, економічної та професійної діяльності у

майбутньому, формування життєвих компетенцій та цінностей.

КОМАНДНІ ЦІННОСТІ

Управління освіти

і керівники навчальних закладів

Шевченківського району м.Києва

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІ

Ї

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЇ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ключові 
компетенції

вільне володіння державною мовою;

підприємливість та фінансова грамотність

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і 
технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність; культурна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 
державної) та іноземними мовами;



Організація освітнього процесу

поза межами навчальної діяльності

Позаурочна діяльність спрямована на:

всебічний розвиток 
учнів (вихованців), 

зокрема їхнього 
емоційного 
інтелекту, 

комунікаційних 
навичок, 

ініціативності та 
творчості;

виявлення і розвиток 
талантів

налагодження та 
укріплення 

партнерських 
зав’язків між 

членами спільноти: 
батьками, 

педагогами та 
дітьми



Навчальні екскурсії
Зміст та форми організації навчальних екскурсій, а також час їх проведення, 

визначаються адміністрацією освітнього закладу. 

Вимоги до 

проведення 

екскурсії

наявність у школі системи екскурсійної роботи і 
підготовка вчителя до неї;

чітке визначення освітньої і виховної мети, змісту 
екскурсії;

правильний вибір екскурсійних об'єктів;

раціональне поєднання слова і наочності;

мотивація пізнавальної діяльності учнів;

організаційна чіткість проведення екскурсії;

дотримання правил техніки безпеки і правил поведінки                 
під час екскурсії



 Загальний розпорядок шкільного дня

 Терміни семестрів та канікул

 Максимальна кількість занять на тиждень  

за віковими групами

 Максимально допустима кількість занять у 

першій половині дня

 Тривалість перерв

 Тривалість одного заняття

Структура навчального року 

та організація навчального дня

Трива-
лість

занять 

віком від 3 до 6 
років –

30 хвилин;

інших -
45 хв.

віком від 6 до 
7 років –

35 хвилин

Фізкульт-

хвилинки

Позашкільна освіта 

Середня наповнюваність 

груп 10-15 вихованців



Місія

Візія

Політика прогресивної дисципліни та 

формування освіченої більшості 

Навчаємо вирішувати конфлікт.

Розвиваємо моральні та етичні духовні 

якості учнів і почуття розуміння інших.

Учні мають бути організованими,

свідомими, турботливими та відповідальними,

вони мають поважати права інших і робити

свій внесок у загальне благо кожної

особистості та країни в цілому.

Кодекс учнівської поведінки



Поведінка під час уроків і перерв

Філософія 
освітніх 
закладів 

• дитина має 
виховуватись в 
любові, повазі та 
доброті

Ми вчимо дітей 

• з повагою 
ставитись до 
педагогічного 
колективу, своїх 
однолітків та 
навколишнього 
середовища

Фізична 
культура 

• закладає 
основи 
збереження 
здоров’я

• забезпечує 
загальний 
культурний 
розвиток 
особистості



Додаткові освітні студії, гуртки, секції

Сприяє створенню найефективніших умов 
для професійної орієнтації, 
самовизначення особистості та реалізації 
змістовного дозвілля

Не допускається проведення занять у 
гуртках за рахунок часу, відведеного на 
прогулянку та денний сон

Додаткові освітні послуги у закладах 
дошкільної освіти, які не визначені Базовим 
компонентом дошкільної освіти, вводяться 
лише за згодою батьків дитини 



Зарахування до закладів освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 16.04.2018 № 367

Заява батьків або  
осіб,  які їх 
замінюють 

Медична довідка про  
стан   здоров'я   дитини   

з  висновком  лікаря,  
що  дитина  може  

відвідувати  заклад 
дошкільної освіти

Оригінал картки імунізації 
за формою № 063-1/о                             

( у випадку, якщо дитина не 
щеплена, також має бути 

наданий медичний висновок 
ЛКК)

Свідоцтво 

про народження 
дитини

Умови прийому вихованців до:

- закладу освіти; 

- закладу дошкільної освіти 

- позашкільного навчального 

закладу;

- спортивних; туристських, 

хореографічних об'єднань, 

тощо.



Організація харчування в закладах освіти

Правильно збалансоване меню – запорука 
здоров’я і розвитку дитини 

Режим харчування залежить від режиму роботи закладу і 
затверджується директором

Примірне двотижневе меню

Видача готових страв дітям дозволяється тільки після зняття проб 
медичним працівником або іншою відповідальною особою, 

призначеною наказом директора

В приміщенні закладу функціонує кафетерій для вчителів, батьків, 
учнів, в меню якого лише безпечні продукти харчування



Зовнішній вигляд учня 

Шевченківського району

Законами України не 

встановлено обов'язкове 

запровадження 

шкільної форми 
Батькам рекомендовано підібрати 

зручний одяг у діловому стилі

Щоп'ятниці в закладах 

освіти встановлюється 

День вільної 

(тематичної) форми



Безпека перебування дитини 

в закладах освіти

Сприятливе середовище 

для здоров’я 

та здобуття освіти

Комфортне 

психологічне середовище

Безпека життєдіяльності 

у закладах освіти



Батьківські збори та

індивідуальні консультації для батьків

Батьківські збори – це громадський орган, який своїми рішеннями визначає

завдання, зміст, напрямки роботи батьківського колективу, класу, освітнього закладу.

Батьківські збори:

 мають стати школою освіти батьків, 

 сприяти згуртуванню батьківського 

колективу, 

 сприяти формуванню його колективної 

відповідальності за весь клас і за кожну 

дитину окремо

Спілкування з батьками через:

 електронна і голосова пошта, 

 електронні дошки оголошень 

 та інші засоби комунікації

Нестандартні форми 

проведення



Порушення та дисциплінарні наслідки

Дисциплінарні 
наслідки

Словесне попередження

Навчання відповідальності за свої дії

Повідомлення батькам про випадок

Зустріч педагог-учень(вихованець)-батьки

Написання пояснювальної записки

Витримка часу (тайм-аут)

Виховна робота з педагогом

Написання листа-вибачення

Допомога психолога (соціального педагога)

Зустріч учня з директором

Зустріч педагог-батьки-учень (вихованець)-директор



Пропуск уроків (занять)

Пропуск 
занять   до 3
календар-
них днів

• без 
надання 
довідки 
від лікаря, 
з відповід-
ною зая-
вою від 
батьків

3 і більше 
днів

• ОБОВ’ЯЗ-
КОВА 
довідка 
від лікаря

У разі хвороби, 
санаторного 
лікування, на час 
відпустки 
батьків, тощо

• За дитиною 
зберігається 
місце у закладі 
дошкільної 
освіти (75 днів)

Повідомити 
Національну 
поліцію та 
службу в 
справах дітей

• Відсутність 
учнів 
протягом 
10 робочих 
днів підряд 
з невідо-
мих або без 
поважних 
причин 



Персональні гаджети

Їх потрібно вимкнути, сховати та

не користуватися протягом уроку.

За рішенням Ради закладу

Під час уроку

Відповідальність 
за збереження 

Несуть учні

Адміністрація закладу 
освіти, педагогічні 
працівники не несуть 
відповідальності за 
персональні гаджети
учнів.



Медичне обслуговування

Медичне обслуговування учнів освітньої закладу включає:

 Первинну медичну допомогу тим, хто її потребує;

 Профілактичні заходи;

 Контроль проходження учнями медичного обстеження;

 Огляд на педикульоз;

 Обстеження учнів перед прийомом на навчання…

 Санітарно-просвітництву роз’яснювальну роботу…

 Здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-

гігієнічних вимого у шкільній їдальні;

 Облік медикаментів, тощо



Організація свят

Влаштування 

- «солодких столів»

- ярмарок, 

- та інша організація 

харчування

категорично заборонена 

в межах закладу освіти 

Свята організовуються відповідно

до Плану роботи закладу та календаря

державних свят.



Джерела фінансування 

закладів освіти Шевченківського району або 

принципи фінансування та співфінансування

Фінансова діяльність шкільної спільноти ґрунтується на 

принципах відкритості, 

зрозумілості 

та прозорості

Співучасть батьків
у фінансових ви-
тратах закладів
освіти є добро-
вільною

Вільний доступ
до інформації про
кошторис і фінан-
совий звіт закладу

Раз на рік директор
закладу публічно зві-
тує про виконання
річного плану освіт-
нього закладу та презен-
тує план розвитку
закладу освіти на
наступний, а також
пов’язані з цим планом
очікувані фінансові
потреби



Матеріальна відповідальність

• несуть відповідальність в разі 
пошкодження дитиною матеріальних 
цінностей закладу освіти

Батьки

• несуть персональну відповідальність 
за збереження свого майнаУчні

• не несе відповідальності за загублені 
учнями (вихованцями) цінні речі Заклад 

освіти


