
Резолюція конференції педагогічних працівників
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти Хотінської

селищної ради на серпневій конференції педагогічних працівників про підсумки
розвитку освіти у 2019/2020 навчальному році та завдання на новий 2020/2021
навчальний рік, конференція відзначає, що галузь освіти Хотінської селищної
ради  якісно вдосконалюється відповідно до вимог часу, запитів інформаційного
суспільства та нових соціальних умов.

В  громаді  успішно  створюється  новий  освітній  простір,  продовжується
реалізація Концепції Нової української школи, удосконалюється якість освітніх
послуг на всіх рівнях: забезпечуються необхідні умови для цілісного розвитку
дошкільнят, їх фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей; новітні засоби
та  технології  стають  невід’ємною  частиною  освітнього  процесу   закладів
загальної середньої освіти; освіта стає доступнішою та адаптованою для осіб з
особливими освітніми потребами; високою є результативність участі учнівської
молоді  в інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

В  умовах  оптимізації  мережі  закладів  освіти,  удосконалення  галузі
центрами новацій  та  ефективних  змін  є  опорний заклад  загальної  середньої
освіти, який сприяє забезпеченню рівного доступу до якісної освіти всіх учнів,
незалежно від місця проживання.

Для подальшого успішного функціонування освітньої галузі в Хотінській
громаді,  її  вдосконалення  та  постійного  розвитку  відповідно  до  сучасних
викликів  та  вимог,  втілення  ідей  Нової  української  школи,  норм  чинних
правових  документів,  зокрема,  пріоритетних  завдань  для  освітньої  галузі  у
2020/2021  навчальному  році,  визначених  Указом  Президента  України  від  25
травня  2020  року  №  195/2020  «Про  Національну  стратегію  розбудови
безпечного  і  здорового  освітнього  середовища  у  новій  українській  школі»,
конференція визначає такі напрямки розвитку освітньої галузі Хотінської ОТГ
на 2020/2021 навчальний рік:

 створення безпечного для життя і здоров’я освітнього середовища;
 налагодження  співпраці  різних  соціальних  інституцій  щодо  протидії

насильству та булінгу серед учасників освітнього процесу,  формування
культури психологічно комфортної міжособистісної взаємодії;

 реформування  системи  шкільного  харчування,  формування  знань  і
навичок здорового, раціонального та безпечного харчування;

 усвідомлення  цінності  життя  та  здоров’я,  власної  відповідальності  та
спроможності щодо їх збереження;

 реалізація  Обласної  комплексної  програми   «Освіта  Сумщини  у  2019
-2021 роках» та інших цільових програм, що регламентують діяльність
галузі;

 оптимізація мережі освітніх закладів відповідно до нового змісту освіти;
 організація освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

та способів онлайн-взаємодії  вчителів,  дітей,  учнівської та студентської
молоді, батьків;

 упровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання;
 удосконалення  освітнього  простору,  забезпечення  закладів  освіти

сучасними засобами навчання та виховання, меблями, технікою;



 упровадження на харчоблоках шкільних їдалень процедур, заснованих на
принципах  Системи управління безпечністю харчових продуктів, аналізу
небезпечних факторів і контролю у критичних точках (НАССР);

 підвищення  соціального  статусу  позашкільної  освіти  та  формування
ефективного регіонального позашкільного освітнього середовища;

 формування сучасних моделей освітньої роботи з вихованцями закладів
позашкільної освіти на основі впровадження сучасних підходів, методик і
технологій, зокрема технологій STEM-освіти та дистанційного навчання;

 осучаснення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти,  ефективне  та
своєчасне  використання  державних  субвенцій,  спрямованих  на  якісне
оновлення та вдосконалення галузі освіти;

 консолідація зусиль на всіх суспільних та освітніх рівнях для успішного
функціонування та подальшого вдосконалення освітньої галузі.        

 


