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Схвалено педагогічною радою 

Протокол №1 від 28.08.2020 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

БАЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III ст.  

ДО 2023 РОКУ 

  

У цьому документі визначено й задекларовано як і куди, у співпраці з громадою, 

іншими установами та організаціями, будуть рухатися педагогічний, учнівський, 

батьківський та обслуговуючий колективи Баївської школи для її розвитку впродовж 

найближчих років. 

План розвитку закладу освіти підготовлено у відповідності до чинного 

законодавства України – Конституції України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про загальну середню 

освіту». 
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ 

  Перша школа у Баєві збудована поляками на території між церквою і Криницею у 

1920-х роках. Вчителювала спершу у ній полячка Анна Василєвська. У школі була кухня, 

дві вчительські кімнати і одна кімната – навчальний клас, розміром п’ять на п’ять метрів. В 

цій кімнаті одночасно навчалися перший і третій класи – у першу зміну та другий і 

четвертий – у другу. Всього у школі навчалося близько 80 учнів, близько 12 з яких - поляки. 

У першому класі українською мовою дітей навчали читати букваря, писати цифри та 

малювати різні фігури. У другому класі у навальний курс вводилася польська мова, 

виключно якою дітей навчали вже у третьому класі. Українською мовою згодом вивчати 

лише закон Божий і дві години в тиждень читали. У першому і другому класах навчання 

тривало по одному року, у третьому – два роки. Була п’ятибальна система оцінювання, де 

1 – найвища оцінка - “барзо добже”, 2 - “добже”, 3 - “достатечно”, 4 - “не достатечно”, 5 - 

найнижча оцінка - “барзо недостатечно”.  

У місцевих довгожителів хороші спогади про початкову школу і вчительку Анну 

Василєвську, яка запам’яталася доброю і розумною жінкою. Ходили до школи і діти з 

Цеперова. Зимою багато дітей пропускали навчання, бо холодно і не було у що вдягнутися.  

У вересні 1939 року прийшли перші “совєти-визволителі”. Пані Анна Василєвська 

хотіла поїхати до Варшави, але дорогою додому пропала безвісти. У Баєві організували 

совєцку школу, новою вчителькою призначили жінку на прізвище Борщівна. Вона також 

була полячкою, яка до цього вчителювала для польських дітей у панському дворі 

(“Фільварку”) в Городищі, але не стала тікати до Польщі, поселилася в школі, добре знала 

українську мову.  

Вже про Польщу не говорили, а розказували про нові закони і правітєльство. Уроки 

велися українською мовою і вводилася російська, якою вивчали грамоту та літературу. 

У 1940 році у Баївській початковій школі стала вчителювати ще одна вчителька - 

Галина Липницька, родом з села Рованці. Кожного дня вона то пішки, то ровером 

добиралася до школи, іноді ночувала в Баєві.  

У той час в селі Городище існувала Городищенська середня школа. Директором 

школи у Городищі був місцевий житель на прізвище Касянко. На початку 1941 року 

директором призначили вчительку з Росії. Ходили до дітей вчителі з Луцька, а одна була 

родом з Полонки. Вивчали математику, українську мову і літературу, російську мову і 

літературу, історію, географію, ботаніку, противовоздушную оборону, німецьку мову. Спів, 

малювання і фізкультуру вчив вчитель на прізвище Кандель - єврей за походженням. 

Директором Городищенської школи у 1962 році був Сивий Андрій Вікторович. 

Нова історія баївського «храму знань» розпочинається з 1962 року - із заснування 

Баївської восьмирічної школи. Вперше тоді поріг рідного закладу освіти переступили 153 

учні, 15 педагогів на чолі з директором – Сухомудь Оленою Якимівною, вчителем 

української мови та літератури. 

Станом на 1992 рік у Баївській школі навчалося 207 учнів і працювало 20 

працівників. Саме цей рік став одним із визначальних, адже у Баєві розпочали будувати 

нове приміщення школи, однак будівництво закінчили лиш через 20 років. 

У 1988 році створено Баївську неповну середню школу. 
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У 1996 році - Баївську загальноосвітню школу І - ІІ ступенів. Навчання відбувалось 

у приміщенні дитячого дошкільного закладу. Станом на 2011 рік там навчалися 143 учні. 

Постійно у школі працювало 18 педагогів та 2 людини обслуговуючого персоналу 

22 грудня 2011 року відбулося урочисте відкриття ЗОШ І-ІІІ ст. с. Баїв, яку 7 вересня 

2012 року реорганізовано в Баївську ЗОШ І-ІІІ ст. 

Список всіх директорів: 

Сивий Андрій Вікторович - вчитель початкових класів 

Сухомудь Олена Якимівна - вчитель української мови та літератури 

Мацялко Василь Іванович - вчитель історії 

Корнило Алла Василівна - вчитель англійської мови 

Соколов Олександр Євгенійович - вчитель фізкультури 

Із 1962 року зі школи випустилося 1155 випускників. 

Станом на серпень 2020 року в одинадцятирічній Баївській школі навчається 220 

учнів, працює 23 педагога і 15 осіб обслуговуючого персоналу. Є 18 навчальних кабінетів 

та 1 навчальна майстерня. Фонд шкільної бібліотеки становить 3325 підручників. Якісний 

склад педагогічних працівників школи представлений 7 спеціалістами вищої категорії, 3 

спеціалістами 1-ї категорії, 8 спеціалістами 2-ї категорії та 5 спеціалістами (Додаток 1 - 

список працівників Баївської ЗОШ І-ІІІ ступенів станом на серпень 2020 року. 
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  АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Для дослідження поточного стану розвитку школи проведено анонімне анкетування 

працівників (24 анкети), представників батьківського (45 анкет) та учнівського колективів 

Баївської ЗОШ.  

До уваги взято також результати дослідження Боратинської сільської ради, у ході 

якого у листопаді 2018 року опитано 180 (22,8%) жителів села Баїв, 127 (12,4%) жителів 

села Городище і 66 (28,6%) жителів села Цеперів. 

Середній показник відповідей на запит «Оцініть рівень надання освітніх послуг у 

громаді від 1 до 5, де 1 – найнижчий рівень, 5 – найвищий» становив 3,8 бала. 

За результатами дослідження робочою групою, до якої увійшли представники всіх 

сторін, визначено основні сильні та слабкі сторони, можливості та загрози Баївської школи 

(таблиця 1). 

Таблиця 1 

Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз Баївської школи 
 

Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

Сильні сторони: 

1. Командна робота, 

підтримка реформ 

2. Навчальне середовище 

Слабкі сторони: 

1.      Часте професійне вигоряння 

педагогічного колективу  

2.      Низький рівень відповідальності 

за вчинки 

Зовнішнє 

середовище 

Можливості: 

1. Співпраця з громадою 

2. Стабільне 

фінансування 

3. Проектна діяльність 

Загрози: 

1.      Знизиться рівень фінансування 

школи 

2. Зміниться керівництво ОТГ 

3. Зміниться директор  
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МІСІЯ, БАЧЕННЯ ТА ЦІННОСТІ 

  

МІСІЯ 

У Баївській школі ми разом розвиваємося, щоб реалізуватися у житті та працювати 

для процвітання України. 

  

БАЧЕННЯ 

Баївська школа – це сучасна школа у мальовничому селі, комфортне середовище  для 

навчання, роботи, спілкування та підтримки.  

Ми - дружня сім’я, яка відкрита до нового, у якій кожен важливий і може реалізувати 

себе. 

  

НАШІ ЦІННОСТІ 

ПОВАГА всіх до всіх. Бути толерантними, не робити іншим того, чого не бажаємо 

собі. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за вчинки, результати роботи і навчання. Дотримуватися 

академічної доброченості. 

ОСВІТА. Для нас важливо досягати високих результатів у навчанні та отримувати 

практичні навички для життя. 

КОМАНДА. Ми ті, хто допомагає і довіряє один одному, підтримуємо один одного, 

для нас всі рівні та важливі. 

УКРАЇНА. Ми ті, хто хоче зробити свою громаду та Україну кращою. 
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ПЛАН РОЗВИТКУ БАЇВСЬКОЇ ЗОШ ДО 2023 РОКУ 

 План на три роки сформований за трьома напрямами діяльності школи: 

I. Навчально-виховний процес 

II. Шкільне врядування і середовище 

III. Співпраця з батьками та громадою 

  

  

№ 

  

Завдання 

Рік виконання та орієнтовний кошторис 

(тис. грн.) 

2020 2021 2023 

1 Облаштувати навчальний клас під 

відкритим небом на території школи, 

який мешканці громади та школа 

використовуватимуть для уроків, 

зустрічей, організації зборів, концертів, 

турнірів тощо 

 

Відповідно до 

кошторисної 

документації 

 

2 Здійснити добудову другого корпусу 

школи у якому є приміщення для 

створення нових предметних 

лабораторій, майстерні з трудового 

навчання та актового залу 

  

Відповідно до 

кошторисної 

документації 

3 Здійснити оновлення фасаду школи 

 

150000 

 

4 Встановити сучасну систему 

відеоспостереження на території школи 

 

30000 

 

5 Здійснити будівництво сучасного 

спортивного стадіону біля школи з 

трибунами, біговими доріжками, 

майданчиком для гри у баскетбол і 

волейбол,  стрибків у довжину, 

гімнастики, тринажерами і футбольним 

полем 

 

Відповідно до 

кошторисної 

документації 

 

6 Щонайменше двічі на рік 

організовувати масштабні заходи на 

рівні громади 

2 2 2 
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7 Щонайменше двічі на рік 

організовувати цікаві спільні заходи з 

батьками 

- - - 

8 Розробити і впровадити Програму 

підтримки учнів 

+ 

  

9 Встановити в гардеробі школи 

індивідуальні шафки для учнів 

 

150000 

 

10 Розробити і впровадити Програму 

мотивації працівників 

+ 

  

11 Щонайменше двічі на рік 

організовувати тренінги вчителям для 

підвищення кваліфікації 

1000 5000 5000 

12  Розроблено алгоритм дії на випадок 

порушення правил 

+ 

  

13 В школі діють щонайменше 5 гуртків 25000 25000 25000 

14 Розроблена і впроваджена Програма 

запущення гуртка 

+ 

  

15 Щонайменше один проект в рік 

впроваджує учнівське самоврядування 

1000 1000 1000 

16 Щонайменше 4 рази на рік проводити 

навчальні тренінги soft skills для учнів 

старших класів 

1000 
4000 4000 

17 Педагогічні працівники кожного року 

набирають 30 год семінарів, вебінарів, 

онлайн та офлайн курсів підвищення 

кваліфікації 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ 

Після завершення реалізації кожного проекту та в кінці кожного року група з 

представників вчителів, батьків, учнів та громадськості оцінює чи було досягнуто бажаного 

результату, чи правильно поставлені цілі і чи виконуються завдання.  

Якщо завдання не виконуються, то з'ясовується причини та механізми усунення цих 

причин. Якщо виконання завдання неможливе через об’єктивні причини в даний період, то 

перенести на наступний рік. 

Якщо потрібно внести зміни у цей план, то скликається засідання групи з 

представників вчителів, батьків, учнів та громадськості. Вносяться пропозиції щодо змін у 

план, які одночасно публікуються на офіційному сайті школи. Через 2 тижні, якщо немає 

доповнень та заперечень, то зміни затверджуються окремим додатком. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

Додаток 1 

Список працівників Баївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

станом на серпень 2020 року 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Посада Повних 

років 

Років 

працює в 

освіті 

Років працює 

в Баївській 

школі 

1 Борщ Анна 

Олександрівна 

Вчитель української 

мови та літератури 

20 1,5 1,5 

2 Валова Олена 

Олександрівна 

психолог 52  17  4 

3 Вегера Олена 

Петрівна  

Вчитель початкових 

класів 

33  5 5 

4 Веремійчик Oльга 

Іванівна 

Вчитель математики, 

заступ. директора 

57  40 35 

5 Зайчук Марія 

Володимирівна 

Вчитель математики 70  50 49 

6 Зарубко Альона 

Анатоліївна 

Вчитель хімії 31 5 5 

7 Книш Марія 

Валентинівна 

Вчитель інформатики 25 3 3 

8 Лисак Марія 

Іванівна 

Вчитель української 

мови та літератури 

39 17 17 

9 Мартинюк Ольга 

Аркадіївна 

Вчитель фізкультури 28  5 2 

10 Мазурок Аліна 

Антонівна 

Вчитель початкових 

класів 

28  9 9 

11 Мельник Тетяна 

Адамівна 

Вчитель фізики 39 17 6 
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12 Наконечна 

Христина 

Андріївна 

Вчитель музики 21 2 2 

13 Никитюк Марія 

Михайлівна 

Вчитель англійської 

мови, зарубіжної 

літератури, заст. 

директора 

39 20 20 

14 Пазюк Клавдія 

Вікторівна 

Вчитель української 

мови та літератури, 

педагог-організатор 

53  35 35 

15 Пасюк Алла 

Мифодіївна 

Вчитель біології 53  37  30 

16 Прач Галина 

Миколаївна 

Вчитель англійської 

мови 

33  15 6 

17 Ройко Людмила 

Миколаївна 

Вчитель початкових 

класів 

35  14 9 

18 Семак Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель географії та 

біології 

29  7 7 

19 Соколов 

Олександр 

Євгенович 

Вчитель фізкультури, 

директор 

54  29 29 

20 Столярук Сергій 

Миколайович 

Вчитель трудового 

навчання та 

образотворчого 

мистецтва 

35  8 8 

21 Сусь Наталія 

Вікторівна 

Вчитель початкових 

класів 

41  23 23 

22 Цесля Оксана 

Дмитрівна 

Вчитель історії 46 28 28 

23 Швайчак Леся 

Леонідівна 

Вчитель математики 27 7 7 
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Список обслуговуючого персоналу 

  

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Рік 

народження 

1 Андрощук Валентина Дмитрівна Сестра медична 1977 

2 Веремійчик Володимир 

Олексійович 

машиніст - кочегар 1959 

3 Давидчук Марія Віталіївна працівник кухні 1986 

4 Давідчук Олена Петрівна прибиральник 1960 

5 Карпюк Марія Віталіївна кухар 1984 

6 Левчук Юрій Миколайович завгосп 1966 

7 Павлович Віктор Олефірович робітник по 

обслуговуванню 

1972 

8 Сизюк Ганна Володимирівна прибиральник 1966 

9 Сметана Олександр Полієвктович машиніст-кочегар 1962 

10 Смульська Раїса Борисівна прибиральник 1965 

11 Супрунюк Віктор Степанович сторож 1965 

12 Юхимчук Вікторія Леонідівна прибиральник 1975 

  

 


