
Річний план роботи 

закладу загальної 

середньої освіти 



 

 

 

 

 

 
Планування є початком усякого 

керівництва. Від якості плану та 

його продуманості залежить 

успіх роботи школи.  

                 Г. Горянська 



 

   «Якщо уважно прочитати річний 

план роботи школи, можна відразу 

визначити, який у неї керівник, які 

взаємовідносини в колективі, яка 

стратегія розвитку навчального 

закладу, які освітні та виховні 

пріоритети шкільної організації»  

                                                Є. Ямбург 



Річний план є основним робочим 

документом для організації повсякденної 

діяльності закладу освіти впродовж 

навчального року.  Кожен заклад 

самостійно обирає і структуру, і спосіб 

створення річного плану.  

Структура річного плану може відповідати 

структурі стратегії розвитку або 

побудувати річний план можна за 

напрямами внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти.  



 1 етап роботи -  аналіз виконання 

плану попереднього навчального 

року (здійснюється  за напрямами, 

які визначаються закладом освіти з 

урахуванням частина 3 статті 41 

Закону України «Про освіту»).  



Аналіз виконання річного плану 

здійснюється шляхом самооцінювання. 

Самооцінювання може бути : 

- комплексне — за напрямами, що визначені 

у Порядку проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти та/або 

Положенні про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти; 

- за певними напрямами діяльності;  

- комплексне за рівнями освіти — початкова, 

базова, профільна тощо. 



Відповідно до статті 30 Закону 

України „Про  освітуˮ заклади освіти 

формують відкриті та 

загальнодоступні ресурси з 

інформацією про їхню діяльність, 

зокрема, на сайті закладу  має бути 

доступ і до  такої інформації, як 

річний звіт про діяльність закладу 

освіти, який формується за 

результатами виконання річного 

плану роботи. 



 2 етап роботи - створення 

робочої групи, до складу якої 

входять представники  

педагогічного колективу, учнів, 

батьків.  



3 етап – презентація робочою 

групою проєкту річного плану 

роботи. 

4 етап – розгляд та схвалення 

річного плану роботи 

педагогічною радою. 



Структуру річного плану кожен 

заклад освіти визначає 

самостійно: певної 

«затвердженої» структури такого 

плану немає і не може бути. 



Наприклад, структура річного 

плану може бути такою:  

1. Освітнє середовище закладу 

освіти.  

2. Система оцінювання здобувачів 

освіти.  

3. Педагогічна діяльність 

педагогічних працівників закладу 

освіти. 

4. Управлінські процеси закладу 

освіти. 



Річний план нашого закладу складається з 

таких розділів: 

Розділ І. Вступ  

                                                                                                       

Розділ ІІ.  Освітня діяльність  закладу освіти 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Розділ ІІІ. Учасники освітнього процесу                                                         

                                                                                                                                                   

Розділ ІV. Управлінські процеси закладу 

освіти 

                                                                                                                                             

Розділ  V. Освітнє середовище закладу 

освіти. Створення та підтримка безпечних та 

комфортних умов для  учасників освітнього 

процесу                                           

      



Неважливо, у якій формі 

ви викладете річний план 

роботи, якими засобами 

скористаєтеся під час 

планування. Головне, щоб план 

був дієвий і спрямований 

на розвиток саме Вашого 

закладу!!! 



Дякую за увагу! 


