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“

Місія:

Селятинського закладу загальної середньої освіти

імені Олександра Зайця - створити освітній простір, для

навчання, виховання і розвитку особистості на засадах

екологічних, турисько-краєзнавчих, військово- патріотичних

цінностях, які забезпечать різнобічний розвиток особистості

дитини відповідно до її вікових та індивідуальних

психофізіологічних особливостей, формування в неї

загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і

предметних компетентностей, необхідних життєвих

і соціальних навичок, що забезпечують її готовність

до продовження навчання, життя у демократичному

суспільстві.



На реалізацію визначеної мети спрямовані основні

завдання діяльності закладу освіти: 

- створення 
належних 

- впровадження заходів у освітній

діяльності, спрямованих на розвиток

усвідомленого вибору та наступного

освоєння навчальних професійних знань і 

навичок;  

• забезпечення подальшої роботи, 

спрямованої на усунення провідного

дефекту і пов’язаних з ним порушень

фізичної, психічної і мовленнєвої функцій. 

• запровадження в освітній процес

здоров’язберігаючих технологій, 

створення безпечних умов навчання та 

виховання дітей;  

• створення шкільного середовища, що

сприятиме прагненню учнів до 

самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;  

• модернізація матеріально-технічної бази

закладу; 

• створення інформаційно-навчального

середовища, упровадження новітніх

відкритих навчальних систем і 

відповідних педагогічних технологій; 

- Створення

умов впровадження

початкової освіти Нової

школи; яка поділяється на два 

цикли:  

• перший, адаптаційно-ігровий

(1-2 класи);  

• другий, основний (3-4 класи).  

• створення умов 

впровадження базової

середньої освіти Нової школи, 

яка поділяється на два цикли:  

• перший, адаптаційний (5-6 

класи);  

• другий, базове предметне

навчання (7-10 класи).

Візія закладу передбачає зміну на новий тип закладу опорної школи:



реальне забезпечення відкритості та доступності
освітньої галузі закладу освіти перед громадськістю

Основні шляхи реалізації Стратегії

Умови реалізації Стратегії

організаційне та функціональне оновлення
діяльності методичної служби; 

оновлення функцій управління відповідно до нових
видів управлінської діяльності; 

впровадження системи постійного відстеження
динаміки змін в освіті; 

перехід на концептуальну
форму розвитку освіти в 

закладі; 



Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Стратегія розвитку реалізується в межах 

загального обсягу видатків, виділених обласним 

бюджетом на відповідні роки, а також 

передбачає залучення позабюджетних коштів 

інвесторів, меценатів, громадських фондів, 

інших юридичних і фізичних осіб, що не 

суперечить чинному законодавству України. 

Матеріально-технічна частина Стратегії щорічно 

коригуватиметься бюджетом Чернівецької 

області та реальними можливостями 

позабюджетних надходжень.



Станом на січень 2021 року в закладі навчаються   

228  дітей  з них: 4 дитини з інвалідністю; 98 дітей з 

багатодітних та 46 із малозабезпечених сімей; 20 

дітей з неповних сімей; 27 дітей, батьки яких є 

учасниками  ООС. 

Проєктна потужність закладу освіти -

Місткість –350 учнів,

660 учнів згідно типового проекту

Проектна потужність закладу; кількість

здобувачів освіти, що навчаються на 

території обслуговування опорного закладу 

освіти;

Шляхи реалізації Стратегії розвитку закладу



З с. Руська –38 уч.
З Голечі – 31 уч.

Маршрути  підвезення здобувачів 

освіти і педагогічних працівників 

до місця навчання, роботи та 

місця проживання відповідно до 

розкладу уроків опорного закладу 

освіти та його філій (з 

розрахунком відстаней та 

приблизного часу в дорозі;

Кількість здобувачів освіти, які

будуть підвозитися до опорного 

закладу освіти після консолідації

мережі;

Маршрут
Час 

відправлення

Час 

прибуття
Час в дорозі

Руська -

Селятин
8год 20хв 8год 50хв 30хв

Селятин  -

Руська
15год 50хв 16год 15хв 25хв

Голеча -

Селятин
7год 32хв 8год 55хв 23хв

Селятин  -

Голеча
16год 20хв 16год 43хв 20хв



АTAMAN D-093S2, 
номерний знак СЕ 7843 СА



1 клас - 18 
2 клас - 20
3 клас - 24
4 клас - 25
5 клас - 23
6 клас - 25
7 клас - 11
8 клас - 21
9 клас - 21
10 клас -18
11 клас - 21

Мережа  класів та їх наповнюваність
(на 2021/2022 н.р.)

Організація допрофільної підготовки та 
профільного навчання

В старшій школі організовано
профільне навчанням з вивчення
української мови та математики 



Організація безперешкодного (безбар'єрного) 

середовища для осіб з особливими освітніми

потребами
Умови доступності – наявний пандус і 

вбиральня внутрішня для дітей з інвалідністю.



Зміцнення кадрового 

потенціалу

33 вчителі
Пріоритети:

обґрунтоване прогнозування потреби в

педагогічних працівниках;

стабілізація кадрового складу закладу

освіти;

підвищення професійного рівня

педагогічних працівників;
поліпшення морального і матеріального 

стимулювання професійної діяльності 

педагогічних працівників.



Наявність предметних гуртків у опорному закладі

Гурток "Хореографія" , «Вокал» 

Керівник Скидан Р.Ю.

Гурток "Юні краєзнавці«, «Мистецтво», Ляльковий 

театр» Керівник Рогозняк В.Т.

Гурток "Спортивний" керівник Маковійчук І.О.

«Джура» керівник Заєць І.М.



Удосконалення  матеріально-технічної, навчально-методичної 
бази, у т.ч. укомплектування бібліотечного фонду

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ 

ПІДРУЧНИКАМИ – 91%

1-2 класи – 100%

3-4 класи – 90%

5 класи – 82%

6-7 класи – 80%

8-11 класи -100%



Кабінет інформатикиНаявність кабінетів:

Кабінет фізики



Спортзал



Кабінет трудового навчання, майстерня



Кабінет географії та біології



Кабінет хімії



Актовий зал



Кабінет математики



харчоблок



Добудова другої частини приміщення закладу



Заміна покриття з азбестоцементних листів на 

металочерепицю та утеплення горищного

перекриття

Будівництво спортивного майданчика 

із штучним покриттям для гри в 

мініфутбол

Заміна покриття з азбестоцементних

листів на металочерепицю та 

утеплення горищного перекриття



Основна мета діяльності закладу – це безперервний процес 
підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним 
урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. 
Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та 
психології, використання інноваційних технологій навчання, 
комп’ютеризація освітнього процесу, допрофесійна підготовка 
здобувача освіти.


