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І. Загальні положення 

1.1 Концепція розвитку Бурштинського НВК розроблена відповідно  до 

Національної стратегії розвитку освіти до 2001 року,Програми розвитку освіти 

Івано-Франківщини,на 2016-2023 роки і визначає перспективи розвитку 

освітньої установи. 

1.2  Бурштинський НВК створений відповідно до розпорядження Галицької 

райдержадміністрації від 19 липня 1997 р. №292 з метою забезпечення 

наступності між дошкільною,початковою та середньою ланками освіти. 

1.3  Головною метою НВК є забезпечення реалізації права дітей на здобуття 

дошкільної та початкової освіти. 

1.4  Головним завданням школи є: 

 формування і розвиток творчої особистості дитини,її здібностей і 

обдарувань; 

 

 виховання громадянина України; 

 

 виховання шанобливого ставлення до родини,поваги до народних 

традицій і звичаїв,державної та рідної мови,національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

 

 виховання в учнів поваги до Конституції України,державних символів 

України,прав і свобод людини і громадянина,почуття власної 

гідності,відповідальності перед законом за свої дії,свідомого ставлення до 

обов’язків людини і громадянина;  

 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, 

формування засад здорового способу життя як найвищої соціальної 

цінності,збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я 

учнів; 

 

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про 

природу,людину і суспільство; 

 

 збереження,зміцнення,оновлення навчально-освітньої бази навчального 

закладу; 

 



Оптимізація мережі класів та груп 

Класи 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 

 К-ть 

класів 

К-ть 

учнів 

К-ть 

класів 

К-ть 

учнів 

К-ть 

класів 

К-ть 

учнів 

К-ть 

класів 

К-ть 

учнів 

К-ть 

класі

в 

К-ть 

учнів 

1-й 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 

2-й 2 47 2 40 2 40 2 40 2 40 

3-й 2 39 2 47 2 40 2 40 2 40 

4-й 2 38 2 39 2 47 2 40 2 40 

ІІ мол. 

середн

я 

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

Старш

а 
1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

Група 

– 

клас 

шесте-

річки 

1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 

 

2.2. Зміст освіти визначається навчальним планом школи,що складається на 

підставі типового державного навчального плану шкіл з поглибленим 

вивченням іноземних мов із врахуванням у варіативній частині особливостей 

організації освіти регіону та школи. Початкова школа є 4-річною. Зберігає 

наступність із періодом дитинства,забезпечує подальше становлення 

особистості дитини,її розумовий,фізичний,соціальний розвиток. 

Вступ до школи дітей 6-7 річного віку здійснюється на основі заяв батьків на 

загальних підставах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 придбання меблів,спецодягу; 

 ремонт приміщень. 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Очікуваний 

результат 

Відп. 

особа 

1 Збереження та примноження 

навчально-матеріальної бази школи: 

- вивчення потреб школи у 

оптимальній кількості  навчальних 

кабінетів згідно з навчальним планом 

та мережею класів; 

- планування розвитку та модернізації 

навчальних кабінетів; 

- комплектація кабінетів школи 

інноваційним обладнанням та 

мультимедійною технікою; 

- обладнання учнівської бібліотеки; 

- проведення внутрішньої 

інвентаризації,паспортизації 

навчальних кабінетів; 

- приведення кабінетів та навчальних 

приміщень школи у відповідність до 

Положення про навчальний кабінет. 

- визначення системи критеріїв для 

оплати за завідування навчальним 

кабінетом; 

- облаштування актового залу  для 

занять фізкультурою та 

хореографічного гуртка,облаштування 

спортмайданчика. 

   

2. Забезпечити створення достатнього 

фонду 

підручників,навчальної,наукової,довід 

довід та художньої літератури у 

шкільній бібліотеці. 

   

3. Придбання комп’ютерної техніки: 

- підключення до мережі 

“Internet”. 

   

4. Поновлення 

меблів(парт,столів,крісел,дошок),світ

ильників у навчальних кабінетах. 

   

5. Ремонт приміщень школи 

- обіднього залу та харчоблоку; 

- ремонт санвузлів; 

- заміна підлоги в групах та 

коридорі; 

- ремонт коридорів та сходових 

   



кліток; 

- ремонт та облаштування 

кабінету Завгоспа. 

6. Ремонт фасаду будівлі та комунікацій    

7. Впорядкування території школи: 

- фарбування огорожі та воріт; 

- озеленення території. 

   

8.     

     

 


