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І. Загальні положення 

 

Стратегія розвитку Запорізького загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради 

Запорізької області на 2021-2028 роки (далі - Стратегія) на основі аналізу 

сучасного стану ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» визначає мету, 

стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути 

спрямована реалізація в закладі державної політики у сфері освіти. 

Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, 

спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових 

економічних і соціокультурних умовах. 

Стратегія конкретизує напрямки впровадження у ЗЗНВК санаторного 

типу «Злагода» державної політики в сфері освіти, визначеної Законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», основні шляхи реалізації концептуальних ідей розвитку 

освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, Стратегією розвитку м. Запоріжжя на період до 2028 

року, Планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа». 

Мета Стратегії – визначити перспективи розвитку закладу щодо 

надання якісної освіти через модернізацію освітнього середовища; 

забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти; формування 

медіаграмотності педагогів в освітньому просторі; створення умов для 

педагогіки партнерства.  

Основні завдання стратегії: 

1. Підвищення якості освіти через створення сучасного освітнього 

середовища, модернізацію  матеріально-технічної, оздоровчої та дидактичної 

бази; 

2. Визначення концептуальних підходів до розвитку закладу; 

3. Організація профілактично-оздоровчої, просвітницької роботи; 

4. Забезпечення наступності дошкільної, початкової та середньої 

рівнів освіти; 

5. Створення конкурентоспроможного професійного середовища 

для саморозвитку педагогів;  

6. Залучення батьків до співпраці на засадах педагогіки 

партнерства; 

7. Підвищення іміджу закладу. 

II. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ закладу 
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Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс 

санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області - це 

заклад освіти, який складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного 

I ступеня, у якому перебуває близько 220 дітей.  

ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» у відповідності до ліцензії на 

провадження освітньої діяльності, яка видана розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 62-л, здійснює освітню 

діяльність за складниками системи освіти – дошкільна освіта, повна загальна 

середня освіта; за рівнями освіти: дошкільна освіта, початкова освіта.  

Будівля ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» введена в експлуатацію у 

1976 році, площа приміщень 1966,9, земельна ділянка – 10034м2. Будівля 

використовується майже 45 років, однак адміністрація закладу разом з 

колективом та батьківською громадськістю постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, здійснює заходи з підтримання 

будівлі та території у задовільному стані.  

ЗЗНВК санаторного типу «Злагода»  за час свого існування пройшов 

такі етапи свого розвитку:  

- 1976- 2003р. - дошкільний навчальний заклад №234;  

- 2003-2021р. - Запорізький загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс санаторного типу «Злагода» (рішення Запорізької міської ради від 

16.07.2003 № 48). 

Для забезпечення освітнього процесу матеріально-технічна база 

закладу складається з: 

- класних приміщень початкової школи (4 кабінети початкових 

класів, 1 кабінет інформатики, 1 спальня кімната для першокласників, 1 

ігрова кімната); 

- 7 групових приміщень дошкільного підрозділу; 

- спортивного залу, музичного залу; 

- медичного блоку, кабінету масажу; 

- харчоблоку, їдальні, пральні.  

В кожному класі є сучасний телевізор, у трьох класах є ноутбук, 2 

принтери,1 ламінатор. Створено умови для доступу до мережі Інтернет, на 

першому і другому поверхах діє WiFi мережа.  

Класні кімнати 1-4 класів оснащені методичними та дидактичними 

матеріалами згідно з вимогами НУШ.  

Відстежується стала тенденція контингенту учнів та вихованців 

(таблиця 1). 
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Таблиця1 

Контингент учнів та вихованців ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» 

за навчальними роками 

 

Навчальний 

рік 

Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість 

груп 

Кількість 

вихованців 

2018-2019 4 92 7 139 

2019-2020 4 93 7 124 

2020-2021 4 90 7 132 

 

Склад педагогічного колективу закладу.  

Освітній процес у комплексі забезпечують 33 педагогічних 

працівники. Кадрове забезпечення освітньої діяльності (із сумісниками) 

комплексу наведено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

 

Усього педагогічних працівників  33 

З них: 

● директор 1 

● ЗД з НВР 2 

● учителів 5/2 

● практичних психологів соціальних педагогів 1  

● вихователі ГПД  4 

● вихователь-методист 1 

● музичний керівник 1/1 

● інструктор з фізичної культури 1 

● вихователів 14  

● технічний та медичний персонал  28/4  

● Усього працівників  61/7 

 

 

 

 

 

ФАХОВИЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІВ 
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Дані про вік членів педагогічного колективу  

Кількість 

педагогічних 

працівників 

основні/сумісник

и 

до 30 

років  

31–40 

років 

41–50 

років 

51–55 

років 

Більше 

55 років 

Дошкільний підрозділ 

19/1 2 2/1 (сум) 9 5 1 

Шкільний підрозділ 

 

10/2 1 4/1(сум) 2 3 0/1 (сум) 

Аналізуючи вік педагогічних працівників, можна констатувати, що 

здебільшого педагоги від 31 до 50 років.  
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Дані про педагогічний стаж працівників ЗЗНВК санаторного типу 

«Злагода»  

 

Педагогічний стаж працівників 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

 

основні 

/сумісники 

до  

3 років 

понад  

3 роки 

понад 

10 років 

понад  

20 років 

понад  

30 років 

Дошкільний підрозділ 

19/1 - 2/1 (сум) 4 9 4 

Шкільний підрозділ 

10/2 1 0/2 (сум) 5 2 2 

 

Педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію 

шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації про ЗОІППО, участі у 

вебінарах, тренінгах, семінарах тощо. Однак, рівень цифрової компетентності 

педагогів дошкільного підрозділу залишається недостатнім. 

Для визначення шляхів подальшого успішного розвитку закладу був 

здійснений SWOТ-аналіз діяльності закладу, за результатами якого визначені 

потенційні внутрішні сильні та слабкі сторони розвитку, потенційні зовнішні 

сприятливі можливості та потенційні зовнішні ризики (табл.). 

Визначені дефіцити зумовили пошук нових шляхів та можливостей 

організації освітньої діяльності.  

 

SWOТ-аналіз діяльності закладу 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Забезпечення наступності у змісті, 

методах та прийомах  в організації 

освітнього процесу дошкільної та 

початкової ланок освіти;  

2. Позаурочна діяльність в групах 

продовженого дня для кожного класу 

окремо; 

3. Мінімізація ризиків адаптаційного 

періоду для учнів першого класу; 

4. Низький рівень конкурентності 

1. Застаріле матеріально-технічне 

оснащення освітнього процесу; 

2. Відсутність сучасного спортивного 

майданчика та обладнання  в ігрових 

павільйонах;  

3. Розвивальне середовище 

дошкільних груп потребує 

оновлення; 

4. Недостатній рівень інформатизації 

освітнього середовища. 
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стосовно типу та напрямків 

діяльності  закладу; 

5. Відсутність плинності 

педагогічних кадрів. 

5. Недостатній рівень медіа 

грамотності педагогів в освітньому 

просторі. 

Можливості Ризики 

1. Використання системи сучасних 

здоров'язберігаючих технологій; 

2. Підвищення рівня володіння ІКТ 

педагогами закладу, використання 

цифрових компетенцій в освітньому 

процесі; 

3. Додаткові освітні послуги; 

4. Впровадження педагогіки 

партнерства. 

5. Створення єдиного освітнього 

середовища для здобувачів освіти. 

1. Зміни нормативно-правового 

законодавства; 

2. Нестача додаткового залучення 

коштів для оновлення матеріально-

технічної бази. 

3. Демографічна ситуація. 

 

 

III. Місія, візія, завдання, цінності закладу 

 

Місія закладу – забезпечення реалізації права кожної дитини на 

здобуття початкової освіти, дошкільної освіти; забезпечення всебічного 

розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань особистості, її 

індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в 

розвитку, зокрема формування і застосування ключових компетентностей, 

визначених державними стандартами, соціалізації особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля. 

Візія закладу - забезпечення якісної освіти шляхом створення 

сучасного освітнього та здоров’язбережувального простору для розвитку 

дитини, її самореалізації та здійснення ефективної підготовки до 

майбутнього життя.  

Завдання закладу: 

- забезпечення якісної дошкільної та початкової освіти; 

- формування гармонійної та успішної особистості шляхом 

розкриття її природних здібностей, розвитку потенціалу та життєвих 

компетентностей; 

- створення умов для самореалізації кожного члена колективу: 

кожного учасника освітнього процесу. 

Цінності закладу: 
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- створення безпечного і комфортного освітнього середовища; 

- розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та 

пізнавальній активності; 

- формування навичок роботи в колективі, толерантності, вміння 

ефективно співпрацювати; 

- життя в спільності однодумців: прозорі та відкриті стосунки між 

усіма учасниками освітнього процесу – учнями, педагогами і батьками; 

- безперервний розвиток педагогів, підвищення їхнього 

професійного рівня через мотивацію та саморозвиток. 

 

ІV. Стратегічні та операційні цілі 

 

Стратегічні цілі діяльності початкової школи:  

1. Створення безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства та булінгу (цькування), забезпечення комфортних умов навчання. 

2.  Упровадження розробленої Моделі наступності між дошкільною 

та початковою освітою. 

3. Упровадження STEAM-проєктів в освітній процес закладу.  

4. Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній 

процес. 

Операційні цілі:  

1. Підвищення якості освіти. 

2. Забезпечення планомірної, цілеспрямованої та безперервної 

компетентнісної освіти дитини старшого дошкільного віку та молодшого 

шкільного віку. 

3. Впровадження інноваціних технологій навчання. 

4. Збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

 

V. Принципи діяльності 

 

1. Безпека. Створення атмосфери довіри і взаємодопомоги. Освітній 

простір вільний від булінгу (цькування). 

2. Визнання унікальності та обдарованості кожної дитини. 

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм 

дискримінації. 

3. Цінність дитинства і радість пізнання. Відповідність освітніх 

умов віковим особливостям дитини, визнання прав. Організація освітнього 

процесу, яка приноситиме радість дитині. Широке використання в 

освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності. 
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4. Розвиток вільної особистості дитини. Плекання самостійності та 

незалежного мислення. 

5. Здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов 

для розвитку кожної дитини. 

6. Любов до України, рідного краю, національної культури та 

традицій. 

7. Виховання відповідального громадянина. Формування активної 

громадянської позиції, відповідальності за своє життя, за розвиток громади 

та суспільства, збереження навколишнього світу. 

 

VI. Основні напрямки розвитку закладу 

 

 

 

Освітнє середовище :  

 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

(дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та 

соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу, відсутність будь-

яких проявів насильства , взаємодія та емоційне благополуччя  здобувачів 

освіти ). 

2. Організація сучасного освітнього середовища, що сприятиме 

вільному розвитку творчої особистості та оздоровленню дітей (мобільні 

робочі місця для групової роботи, облаштування засобами ІТ-технологій, 

мультимедійними засобами,  створення осередків навчання, впровадження 

стратегій критичного мислення, здоров’язбережувальних технологій) 

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору (багатофункціональне середовище, креативний 
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дизайн класних кімнат, навчальних осередків, навчальні матеріали досяжні 

для кожного).  

4. Удосконалення матеріально-технічної бази (за рахунок 

бюджетних та позабюджетних коштів ). 

 

Освітня діяльність здобувачів освіти: 

 

1. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти Нової 

української школи за вимогами Державного стандарту початкової освіти 

через впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів, 

інтегрованого навчання, технологій критичного мислення . 

2. Виховання загальнолюдських цінностей, національної 

самобутності через традиційні та інноваційні технології у освітньому 

процесі. 

3. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої системи оцінювання 

через встановлення критеріїв оцінювання, інформування відповідно 

рекомендацій МОН України. 

4. Створення належних умов для організації дослідницької 

діяльності педагогів та здобувачів освіти через поповнення матеріально-

дидактичної бази, впровадження методів проектів, досліджень, пошукової 

діяльності, STEM-проектів в освіті. 

5. Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу шляхом діагностування пізнавальних процесів здобувачів 

освіти, корекційної роботи, консультацій батьків психологом. 

6. Впровадження електронного класного журналу. 

 

Система педагогічної діяльності: 

 

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності (календарне планування уроків, план роботи ШМО, план роботи 

класного керівника, план роботи з батьками, план самоосвіти ). 

2. Наявність критеріїв, правил та процедур  оцінювання діяльності 

педагогів (атестація, сертифікація). 

3. Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

(проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у семінарах, вебінарах, 

тренінгах, конкурсах педагогічних виставках). 

4. Організація педагогічної діяльності на засадах академічної 

доброчесності. 
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5. Ефективне використання технологій дистанційного навчання 

(вивчення і впровадження технологій дистанційного навчання, оцінювання 

учнів, самостійна робота, тестування). 

 

Управлінська діяльність:  

 

1. Упровадження та реалізація політики академічної доброчесності. 

2. Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

3. Ефективність кадрової політики. 

4. Забезпечення комплексної інформатизації освітнього процесу 

через використання новітніх інформаційних технологій. 

5. Удосконалення матеріально-технічної бази. 

6. Участь в інвестиційних проєктах, грантових програмах. 

7. Самооцінювання управлінської діяльності. 

 

Медичне обслуговування та оздоровчо-профілактичні заходи: 

 

1. Створення цілісної системи позитивного підходу до здорового 

способу життя через впровадження здоров’язбережувальних технологій у 

навчанні та вихованні здобувачів освіти; 

2. Поєднання освітнього процесу з профілактично-оздоровчою 

роботою; 

3. Розширення  та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, 

батьків, громадськості в контексті зміцнення здоров’я; 

4. Моніторинг стану здоров’я дітей. 

 

Основні заходи щодо реалізації етапів Стратегії 

  

Заходи Терміни Відповідальні 

Освітнє середовище 

Наповнення інформаційних, 

дидактичних, методичних, 

матеріальних ресурсів для 

реалізації Стратегії. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, педагоги 

Планування та реалізація Плану 

заходів щодо попередження та 

захисту від булінгу (цькування), 

будь-яких форм насильства.  

вересень 2021 - 

травень 2028 

Практичний психолог, 

соціальний педагог, 

педагоги 
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Створення інклюзивного 

простору для забезпечення права 

кожної дитини на здобуття 

освіти. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, 

педагоги, практичний 

психолог, соціальний 

педагог 

Взаємодія з батьками дітей з 

особливими освітніми 

потребами, фахівцями 

інклюзивно-ресурсного центру, 

їх залучення до необхідної 

підтримки дітей під час здобуття 

освіти. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Педагоги, асистент 

вихователя, фахівці 

ІРЦ, практичний 

психолог, соціальний 

педагог 

Покращення матеріально-

технічної бази шляхом 

залучення бюджетних та 

позабюджетних коштів: 

-продовження заміни старих 

вікон на металопластикові; 

-встановлення 

відеоспостереження на території 

(5 камер);  

- ремонт музичної зали;                                                                                    

-створення сучасного 

спортивного майданчика (гумове 

покриття, спортивні споруди); 

-заміна огорожі по периметру 

території. 

 

 

 

 

до 2024 

 

до 2026 

 

 

до 2027 

до 2028 

 

 

до 2028 

Адміністрація, завгосп, 

педагоги, батьківська 

громадськість 

Освітня діяльність здобувачів освіти 

Забезпечення доступу до 

відкритої, прозорої та зрозумілої 

системи оцінювання для 

здобувачів освіти. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, педагоги 

Створити творчу групу для 

розробки критеріїв оцінювання 

результатів навчання здобувачів 

освіти. 

жовтень - 

листопад 2021 

Адміністрація, педагоги 

Впровадження системи 

формувального оцінювання. 

грудень 2021 - 

травень 2025 

Педагоги 
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Здійснення соціально-

психологічної підтримки 

здобувачів освіти. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

 

 

Система педагогічної діяльності 

Створення індивідуальної 

освітньої траєкторії педагогів. 

до 01.09.2022 Педагогічна спільнота 

Проведення методичних заходів 

для педагогічних працівників з 

метою реалізації основних 

напрямів Стратегії. 

липень 2022-

квітень 2028 рр 

Експертна група 

Впровадження методики роботи 

з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Педагоги 

Формування медіаграмотності 

педагогів в освітньому просторі. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, педагоги  

Реалізація методичних заходів з 

упровадження 

Моделі наступності між 

дошкільною та початковою 

освітою: 

-впровадження єдиних методів 

та прийомів, форм організації 

освітньої діяльності дошкільної 

та початкової освіти; 

-взаємовідвідування уроків та 

занять педагогами; 

-організація спільних засідань, 

творчих груп, обмін 

педагогічним досвідом. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, педагоги 

Вивчення досвіду роботи інших 

закладів з упровадження STEAM 

– освіти в освітній процес. 

вересень 2021- 

травень 2022 

Педагоги  

Організація роботи ШМО за 

напрямком STEAM-проєктів. 

вересень 2024- 

травень 2025 

Педагоги 

Впровадження Плану заходів 

щодо попередження та захисту 

від булінгу (цькування), будь-

вересень 2021 - 

травень 2028 

Педагоги 



15 

 

яких форм насильства.  

Здійснення діяльності на засадах 

педагогіки партнерства. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Педагоги 

Управлінська діяльність 

Управління якістю освіти на 

основі нових інноваційних 

технологій 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація 

Впровадження Положення про 

внутрішню систему 

забезпечення якості освіти. 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, педагоги 

Формування та забезпечення 

реалізації політики академічної 

доброчесності  

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, 

педагоги, здобувачі 

освіти, батьки 

Створення сприятливого 

мікроклімату серед учасників 

освітнього процесу для успішної 

реалізації їхнього творчого 

потенціалу 

вересень 2021 - 

травень 2028 

Адміністрація, 

практичний психолог, 

соціальний педагог 

Здійснення самооцінювання 

упровадження Стратегії  

червень 2028 Адміністрація, 

педагоги, батьківська 

громадськість 

Медичне обслуговування та оздоровчо-профілактичні заходи 

Проведення моніторингу стану 

здоров’я дітей. 

кожного жовтня Фахівці медичної 

служби  

Інтеграція профілактично-

оздоровчої роботи в освітній 

процес. 

травень 2022-

грудень 2027 рр. 

Педагогічна спільнота 

Розповсюдження досвіду роботи 

з використання 

здоров’язбережувальних 

технологій в освітній процес. 

травень 2022-

грудень 2027 рр. 

Педагогічна спільнота 

 

 

 

 

 

VІІ. Фінансові ресурси 
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Фінансування Стратегії розвитку закладу буде здійснюватися завдяки 

залученню бюджетних та позабюджетних коштів. Планується залучення 

коштів із особистого депутатського фонду, отримання грантів, кошти 

благодійних організацій.  

 

VIІІ. Моніторинг стану реалізації Стратегії 

 

Моніторинг виконання Стратегії здійснюють: 

територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради, адміністрація закладу, педагогічна 

рада, рада закладу, батьківський комітет. 

Аналіз виконання річного плану як основного документу з реалізації 

Стратегії розвитку закладу. 

Організація і здійснення комплексного моніторингу: особливостей 

розвитку здобувачів освіти, професійного розвитку педагогів, рівня 

задоволеності батьків створенням безпечних умов освітнього середовища. 

Щорічне самооцінювання відповідно до затвердженого у закладі 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти: системи 

оцінювання досягнень здобувачів освіти, ефективності педагогічної 

діяльності педагогічних працівників, якості управлінських технологій та 

результативності управління закладом. 

 

ІХ. Очікувані результати реалізації Стратегії 

 

1.  Створення безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства та булінгу (цькування), забезпечення комфортних умов навчання; 

2.  Підвищення рівня якості освіти; 

3. Модернізація освітнього та здоров'язберігаючого середовища; 

4. Удосконалення медіаграмотності педагогів; 

5. Упровадження ефективної партнерської взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу; 

6. Збереження та зміцнення здоров'я дітей; 

7. Покращення матеріально-технічної бази  освітнього середовища; 

8. Формування іміджу закладу, підвищення його 

конкурентоспроможності. 

 

 

Оновлена структура закладу 
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Початкова школа забезпечує початкову освіту (перший рівень повної 

загальної середньої освіти – 1-4 клас); 

Початкова школа включає два етапи (цикли) організації освітнього 

процесу: 

а) перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки 

навчання); 

б) другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання). 

У складі початкової школи функціонує дошкільний підрозділ 

(комбінованого типу). 
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	6. Залучення батьків до співпраці на засадах педагогіки партнерства;
	7. Підвищення іміджу закладу.
	II. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ закладу
	Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області - це заклад освіти, який складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного I ступеня, у якому перебуває близько 220...
	ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» у відповідності до ліцензії на провадження освітньої діяльності, яка видана розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 62-л, здійснює освітню діяльність за складниками системи освіти – дошк...
	Будівля ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» введена в експлуатацію у 1976 році, площа приміщень 1966,9, земельна ділянка – 10034м2. Будівля використовується майже 45 років, однак адміністрація закладу разом з колективом та батьківською громадськістю пост...
	ЗЗНВК санаторного типу «Злагода»  за час свого існування пройшов такі етапи свого розвитку:
	- 1976- 2003р. - дошкільний навчальний заклад №234;
	- 2003-2021р. - Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс санаторного типу «Злагода» (рішення Запорізької міської ради від 16.07.2003 № 48).
	Для забезпечення освітнього процесу матеріально-технічна база закладу складається з:
	- класних приміщень початкової школи (4 кабінети початкових класів, 1 кабінет інформатики, 1 спальня кімната для першокласників, 1 ігрова кімната);
	- 7 групових приміщень дошкільного підрозділу;
	- спортивного залу, музичного залу;
	- медичного блоку, кабінету масажу;
	- харчоблоку, їдальні, пральні.
	В кожному класі є сучасний телевізор, у трьох класах є ноутбук, 2 принтери,1 ламінатор. Створено умови для доступу до мережі Інтернет, на першому і другому поверхах діє WiFi мережа.
	Класні кімнати 1-4 класів оснащені методичними та дидактичними матеріалами згідно з вимогами НУШ.
	Відстежується стала тенденція контингенту учнів та вихованців (таблиця 1).
	Таблиця1
	Контингент учнів та вихованців ЗЗНВК санаторного типу «Злагода»
	за навчальними роками
	Склад педагогічного колективу закладу.
	Освітній процес у комплексі забезпечують 33 педагогічних працівники. Кадрове забезпечення освітньої діяльності (із сумісниками) комплексу наведено у таблиці 2.
	Таблиця 2
	ФАХОВИЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІВ
	Дані про вік членів педагогічного колективу
	Аналізуючи вік педагогічних працівників, можна констатувати, що здебільшого педагоги від 31 до 50 років.
	Дані про педагогічний стаж працівників ЗЗНВК санаторного типу «Злагода»
	Педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації про ЗОІППО, участі у вебінарах, тренінгах, семінарах тощо. Однак, рівень цифрової компетентності педагогів дошкільного підрозділу залишаєтьс...
	Для визначення шляхів подальшого успішного розвитку закладу був здійснений SWOТ-аналіз діяльності закладу, за результатами якого визначені потенційні внутрішні сильні та слабкі сторони розвитку, потенційні зовнішні сприятливі можливості та потенційні ...
	Визначені дефіцити зумовили пошук нових шляхів та можливостей організації освітньої діяльності.
	III. Місія, візія, завдання, цінності закладу
	Місія закладу – забезпечення реалізації права кожної дитини на здобуття початкової освіти, дошкільної освіти; забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів...
	Візія закладу - забезпечення якісної освіти шляхом створення сучасного освітнього та здоров’язбережувального простору для розвитку дитини, її самореалізації та здійснення ефективної підготовки до майбутнього життя.
	Завдання закладу:
	- забезпечення якісної дошкільної та початкової освіти;
	- формування гармонійної та успішної особистості шляхом розкриття її природних здібностей, розвитку потенціалу та життєвих компетентностей;
	- створення умов для самореалізації кожного члена колективу: кожного учасника освітнього процесу.
	Цінності закладу:
	- створення безпечного і комфортного освітнього середовища;
	- розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та пізнавальній активності;
	- формування навичок роботи в колективі, толерантності, вміння ефективно співпрацювати;
	- життя в спільності однодумців: прозорі та відкриті стосунки між усіма учасниками освітнього процесу – учнями, педагогами і батьками;
	- безперервний розвиток педагогів, підвищення їхнього професійного рівня через мотивацію та саморозвиток.
	ІV. Стратегічні та операційні цілі
	Стратегічні цілі діяльності початкової школи:
	1. Створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), забезпечення комфортних умов навчання.
	2.  Упровадження розробленої Моделі наступності між дошкільною та початковою освітою.
	3. Упровадження STEAM-проєктів в освітній процес закладу.
	4. Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.
	Операційні цілі:
	1. Підвищення якості освіти.
	2. Забезпечення планомірної, цілеспрямованої та безперервної компетентнісної освіти дитини старшого дошкільного віку та молодшого шкільного віку.
	3. Впровадження інноваціних технологій навчання.
	4. Збереження та зміцнення здоров’я дітей.
	V. Принципи діяльності
	1. Безпека. Створення атмосфери довіри і взаємодопомоги. Освітній простір вільний від булінгу (цькування).
	2. Визнання унікальності та обдарованості кожної дитини. Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації.
	3. Цінність дитинства і радість пізнання. Відповідність освітніх умов віковим особливостям дитини, визнання прав. Організація освітнього процесу, яка приноситиме радість дитині. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяль...
	4. Розвиток вільної особистості дитини. Плекання самостійності та незалежного мислення.
	5. Здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов для розвитку кожної дитини.
	6. Любов до України, рідного краю, національної культури та традицій.
	7. Виховання відповідального громадянина. Формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя, за розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу.
	VI. Основні напрямки розвитку закладу
	Освітнє середовище :
	1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці (дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу, відсутність будь-яких проявів насильства , взаємодія та емоційне бл...
	2. Організація сучасного освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості та оздоровленню дітей (мобільні робочі місця для групової роботи, облаштування засобами ІТ-технологій, мультимедійними засобами,  створення осередків на...
	3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору (багатофункціональне середовище, креативний дизайн класних кімнат, навчальних осередків, навчальні матеріали досяжні для кожного).
	4. Удосконалення матеріально-технічної бази (за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів ).
	Освітня діяльність здобувачів освіти:
	1. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти Нової української школи за вимогами Державного стандарту початкової освіти через впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів, інтегрованого навчання, технологій критичного мислення .
	2. Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у освітньому процесі.
	3. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої системи оцінювання через встановлення критеріїв оцінювання, інформування відповідно рекомендацій МОН України.
	4. Створення належних умов для організації дослідницької діяльності педагогів та здобувачів освіти через поповнення матеріально-дидактичної бази, впровадження методів проектів, досліджень, пошукової діяльності, STEM-проектів в освіті.
	5. Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу шляхом діагностування пізнавальних процесів здобувачів освіти, корекційної роботи, консультацій батьків психологом.
	6. Впровадження електронного класного журналу.
	Система педагогічної діяльності:
	1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності (календарне планування уроків, план роботи ШМО, план роботи класного керівника, план роботи з батьками, план самоосвіти ).
	2. Наявність критеріїв, правил та процедур  оцінювання діяльності педагогів (атестація, сертифікація).
	3. Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності (проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у семінарах, вебінарах, тренінгах, конкурсах педагогічних виставках).
	4. Організація педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності.
	5. Ефективне використання технологій дистанційного навчання (вивчення і впровадження технологій дистанційного навчання, оцінювання учнів, самостійна робота, тестування).
	Управлінська діяльність:
	1. Упровадження та реалізація політики академічної доброчесності.
	2. Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
	3. Ефективність кадрової політики.
	4. Забезпечення комплексної інформатизації освітнього процесу через використання новітніх інформаційних технологій.
	5. Удосконалення матеріально-технічної бази.
	6. Участь в інвестиційних проєктах, грантових програмах.
	7. Самооцінювання управлінської діяльності.
	Медичне обслуговування та оздоровчо-профілактичні заходи:
	1. Створення цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя через впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчанні та вихованні здобувачів освіти;
	2. Поєднання освітнього процесу з профілактично-оздоровчою роботою;
	3. Розширення  та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків, громадськості в контексті зміцнення здоров’я;
	4. Моніторинг стану здоров’я дітей.
	Основні заходи щодо реалізації етапів Стратегії
	VІІ. Фінансові ресурси
	Фінансування Стратегії розвитку закладу буде здійснюватися завдяки залученню бюджетних та позабюджетних коштів. Планується залучення коштів із особистого депутатського фонду, отримання грантів, кошти благодійних організацій.
	VIІІ. Моніторинг стану реалізації Стратегії
	Моніторинг виконання Стратегії здійснюють:
	територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, адміністрація закладу, педагогічна рада, рада закладу, батьківський комітет.
	Аналіз виконання річного плану як основного документу з реалізації Стратегії розвитку закладу.
	Організація і здійснення комплексного моніторингу: особливостей розвитку здобувачів освіти, професійного розвитку педагогів, рівня задоволеності батьків створенням безпечних умов освітнього середовища.
	Щорічне самооцінювання відповідно до затвердженого у закладі Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти: системи оцінювання досягнень здобувачів освіти, ефективності педагогічної діяльності педагогічних працівників, якості управлінськи...
	ІХ. Очікувані результати реалізації Стратегії
	1.  Створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), забезпечення комфортних умов навчання;
	2.  Підвищення рівня якості освіти;
	3. Модернізація освітнього та здоров'язберігаючого середовища;
	4. Удосконалення медіаграмотності педагогів;
	5. Упровадження ефективної партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
	6. Збереження та зміцнення здоров'я дітей;
	7. Покращення матеріально-технічної бази  освітнього середовища;
	8. Формування іміджу закладу, підвищення його конкурентоспроможності.
	Оновлена структура закладу
	Початкова школа забезпечує початкову освіту (перший рівень повної загальної середньої освіти – 1-4 клас);
	Початкова школа включає два етапи (цикли) організації освітнього процесу:
	а) перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
	б) другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання).
	У складі початкової школи функціонує дошкільний підрозділ (комбінованого типу).

