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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Курлова Оксана - директор комунального закладу
Первозванівське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
дошкільний навчальний заклад» Первозванівської сільської ради Кіровоградського району
Кіровоградської області.
Назва: Річний план закладу освіти – комплексний документ для підвищення якості освітньої
діяльності
Мета: Розглянути етапи та принципи створення дієвого річного плану закладу освіти, а
також акцентувати увагу на підходах та особливостях визначення структури й форм річного
плану, включаючи всі аспекти освітньої діяльності.
Зміст:

Річний план роботи – об’єднання комплексних завдань для реалізації стратегії1.
розвитку закладу освіти.
Нормативно-правове забезпечення.2.
Аналіз виконання річного плану за попередній навчальний рік.3.
Структура річного плану.4.
Затвердження та подальша реалізація річного плану.5.
Аналіз та коригування річного плану.6.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Наскрізні навички, Робота закладу освіти, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність, управлінська
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: керівники закладів освіти, класні керівники



Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару отримають практичні поради щодо етапів
створення, методів аналізу, структури та форм річного плану для реалізації стратегічних
цілей і забезпечення якісної освітньої діяльності закладу освіти, а також дізнаються основні
моменти нормативного-правового забезпечення цього питання.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

