
Стратегія розвитку Житомирської ЗОПШ І-ІІІ ст. ”Сяйво” на 2021-2025 р.р.
(Проєкт)

Місія школи 
Формувати християнський світогляд через пізнання Бога і  Його творіння. Школа покликана розвивати в учнів інтелектуальні,
творчі, фізичні та практичні здібності, зосереджуючи увагу на неповторності Божого творіння.

Візія школи
Сучасна, інноваційна християнська школа, яка впливає на дітей, батьків, місто, країну, весь світ.
Матеріально-технічна база школи максимально ефективно використовується для здійснення освітнього процесу та поширення 
Євангелії.
Працювати і навчатися  у школі безпечно, комфортно, приємно, куди хочеться повертатися щодня.

Адміністративна частина

Поширення  досвіду, зміна структури закладу

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Відкрити 5 філій 
початкової школи

Шостенко Г.П. адміністрація 
школи Сяйво, 
церкви 

2021-2025 Максютова (2021), 
Ватутіна (2022), інші 
зацікавлені церкви

річний звіт 
(вересень)

1.1. Кожній школі (філії), 
знайти школу партнера 
в Нідерландах

ОGO, Driestar, 
Друзі “Сяйво”

ОGO, Driestar, 
Друзі “Сяйво”

2021-2025 Партнери для 
Максютова (2021), 
Ватутіна (2022), інші 
зацікавлені церкви 

річний звіт 
(вересень)

2. Започаткування 
професійного 
педагогічного 
навчального закладу 
(ліцей, коледж)

Шостенко Г.П. адміністрація 2023 диплом, який дає 
можливість 
випускникам 
працювати в 
початковій школі.

лютий 2021 
(анкетування)
Ясиновий В. 
О. , Рисіч В. 
О. 

3. Започаткування 
підготовчих класів з 4-х 
років.

Шостенко Г.П. адміністрація 2021 кожен рік +1 клас дітей
4-5 років

річний звіт



4. Створення структури 
розмитнення 
гуманітарних вантажів.

Виноградський П.Д. Степанова І., 
Остапчук В., В. 
Шут. К. М. 

січень 2021 отримання вантажу 
лютий - березень 2021

5. Окрема дистанційна 
школа

??? Шукаємо 
координатора 
дистанційної школи

Вчителі 2023 09.2021 - 15 учнів
09.2022 - 30 учнів
09.2023 - 50 учнів
09.2024 - 75 учнів
09.2025 - 100 учнів

річний звіт

6. Запровадження 
оптимального 
навантаження і оплати 
праці.

Шостенко Г.П.
Виноградський П.Д

Шут К.М серпень 
2021

сумарне навантаження
не більше 1,5 ст., 
творча (спец) 
відпустка, два вчителя
на 1 клас початкової 
школи.

серпень

7. Забезпечення кадрами Шостенко Г.П. члени 
адміністрації

2021

2022

2 вчителя поч класів
1 вчит. укр. мови
1 вчит. математики

1 вчит. англ. мови.
1 вчит. біологіі

серпень

8. Впровадження  
командних ретрітів.

Кондратюк Р.Б члени 
адміністрації

щорічно у 
червні

9. Залучення батьків до 
більшої співпраці в 
школі.

Шостенко Г.П.
Кондратюк Р.Б.

класні керівники травень 
2021

духовна частина - 
навчальна -
господарська - 
профорієнтація -

анкетування 
батьків

10. На виконання 
стратегічного плану 
розвитку збільшити 
кількість аудиторій 
шляхом створення 
більш сприятливих 

???? ???? 4 квартири



житлових умов для 
переселенців.

11. Реформа



У частині духовного виховання
Метою духовного виховання є: виховання у дитини християнських чеснот як фундаменту для  формування  щасливої особистості
і громадянина, зміцнення шкільної християнської родини через євангельсько - просвітницьку роботу з батьками та педагогами.

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Вдосконалення і 
наповнення Біблійних 
уроків.

Кондратюк Р.Б. Класні керівники березень 
2021

Резолюція Круглий стіл
початкова/
середня,старш
а

2. Курс “Основи 
християнства” для нових 
педагогів

Кондратюк Р.Б. Кондратюк Р.Б. вересень-
травень

Посібник, зустріч 1 раз
/ 2 тижні (вівторок)

2 рази на рік 
грудень, 
травень

3. Впровадження духовного
наставництва 

Кондратюк Р.Б. Педагоги школи лютий 2021 Зустрічі 1 раз / на 
місяць (вівторок)

2 рази на рік 
грудень, 
травень

4. Співпраця з МАРХО з 
питань формування 
християнського 
світогляду вчителів.

Кондратюк Р.Б. Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М.

щорічно кількість відвіданих 
семінарів  МАРХО 
новими педагогами

річний звіт

5. “Путівник” для батьків Кондратюк Р.Б. Кондратюк Р.Б. лютий 2021 брошура серпень

6. Курс “Основи 
християнського 
виховання” для нових 
батьків

Кондратюк Р.Б. Кондратюк Р.Б. вересень-
жовтень, 
щороку

7 зустрічей аналіз 
листопад
звіт - грудень

7. Презентація 
християнських 
молодіжно/підліткових 
клубів

Кондратюк Р.Б. лідери служінь 
відповідних церков

вересень, 
щороку

кількість презентацій 

8. Літній табір Кондратюк Р.Б. Вчителі школи, червень, 200 дітей школи + 100 річний звіт



Грищенко О.П. учнівське 
самоврядування

щороку друзів

9. Фестиваль християнської
пісні

Кондратюк Р.Б. музична студія, 
учнівське 
самоврядування

квітень - 
травень 
щороку

1-11 класи, гості 5+5 переможці

10 Виїзні служіння Кондратюк Р.Б. класні керівники, 
музичні керівники

за графіком 1-11 класи публікація в 
інстаграм

11 Розробити нові підходи 
щодо аналізу 
результатів реалізації 
головної місії школи
“Сім’я-Школа-Церква” 

Кондратюк Р.Б. класні керівники вересень 
2021

Конфесійний паспорт 
класу 1,4,9,11
динаміка реалізації 
місії
табелі, тощо

нарада 
адміністрації 
серпень



У навчальній частині

І. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ
Мета: розвивати  професійну  рефлексію  в  процесі  освітньої  діяльності;  забезпечити  умови  для  методичного  забезпечення
психологічної підтримки освітнього процесу.

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Реалізувати нові підходи 
щодо форм та методів 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
закладу.

Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М.

ОГО, МАРХО, 
Інститут 
післядипломної 
освіти, наші 
педагоги вищої 
категорії, 
координатор-
методист, фонд 
школи “Сяйво”

щорічно проведення курсів 
влітку на базі літньої 
церкви “Різдва”, 
школа “Сяйво”(фонд),
“МАРХО” м.Київ ,
Академія “Дрістар” 
Нідерланди,
сертифікат на 30 год.

перспективни
й план / звіт 
про 
проходження 
курсів 
(грудень)

2 Підвищувати 
кваліфікаційний рівень 
педагогів шляхом 
атестації та сертифікації

Ільєнко О.М. Адміністрація щорічно згідно Річного плану, 
присвоєння 
/підтвердження 
кваліфікації, звання

наказ про 
підсумки 
атестації

3 Проводити навчальні 
семінари, майстер - 
класи,тижні педагогічної 
майстерності,  презентації
творчих напрацювань 
тощо

Адміністрація Адміністрація, 
вчителі вищої 
категорії (творчо-
ініціативна група)

2020-2025 проведення семінарів у
канікулярний час;
предметні тижні згідно 
Річного плану

Річний звіт



 ІІ.  «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»
Мета проекту: визначити чітку систему організаційно-педагогічних  заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей 

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1 Проводити комплексні 
психолого-діагностичні 
дослідження особистісних
рис учнів(інтелектуальна, 
творча, художньо- 
естетична, соціальна, 
моторна)

Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М.

Педагогічний 
колектив, 
психолог, 
соціальний 
педагог

травень 
2021

щорічно

Розроблена система 
виявлення 
обдарованості

Звіт психолого-
діагностичних 
досліджень (для 
класних керівників)

квітень-травень

2

Розширити поглиблене 
вивчення предметів з 5 
класу 

Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М.

Адміністрація, 
вчителі-
предметники, 
класні керівники.

вересень 
2021

вересень 
2022

5-А англійська
5-Б математика
5-В польська

5-А англійська
5-Б математика
5-В польська

результати ДПА 
4 класів, 

конкурсні  
випробування 
(тести)

3 Здійснювати науково-
методичну підготовку 
педагогічних кадрів з 
питань розробки та 
удосконалення 
інструментарію навчання і
виховання обдарованих 
дітей

Ільєнко О. М.
Нечипоренко О.М.

вчителі,
Адміністрація

2021-2025 Індивідуально-групова 
робота з обдарованими
дітьми

факультативи:
укр. мова 2 год
англ. мова 1 год
пол.мова 1 год
математика
інформатика

звіт про 
виконання 
факультативних 
програм

4 Cистемно проводити:
- І етап 
Всеукраїнських учнівських

Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М.

класоводи, 
вчителі-
предметники

2021-2025 математика,
укр.мова,
англ. мова

Звіт вчителів 
про проведені 
конкурсів та 



олімпіад з базових 
дисциплін 6-11 класи

- шкільні олімпіади 
серед учнів 3-4 класів

- міжнародні 
учнівські предметні 
конкурси 

історія,
інформатика
природничі дисципліни

української мови, 
математики,
англійської мови, 
природознавства

Яцика
“Кенгуру” (математика)
“Левеня” (фізика)
“Лелека” (історія).
“Бобер” (інформатика), 
Геліантус 
(природознавство)

олімпіад

нагородження

5 Запровадити системну 
роботу гуртків

Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М.

Керівники 
гуртків

лютий 2021

щорічно

Графіки гуртків 
Робототехніка
Театральне мистецтво
Фото, відео, світло  
Проєкт “Телестудія”.
Вокал, 
музичні групи, 
співпраця з будинком 
творчості.

презентація 
творчих 
досягнень учнів 
школи

6 Започаткувати грант для 
обдарованих дітей.

Ільєнко О.М.
Нечипоренко О.М

Адміністрація вересень 
2021
щорічно

положення про конкурс
10 грантів - 
конкурс серед 
обдарованих дітей

грант на 
навчання 
(січень-серпень)



ІІІ. СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.STEM - ОСВІТА В ШКОЛІ
Мета проекту: підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері,  в дослідницькій діяльності та проектах з 
метою популяризації STEM -професій.

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1 Впровадження STEM - 
освіти в школі.

Нечипоренко О.М.
Ковальчук О.М.

адміністрація, 
педагогічний 
колектив

березень 
2021

Семінар “Що таке - 
STEM”

Серпень 2021

2 Організовувати STEM - 
лабораторію

Ковальчук О.М.
Нечипоренко О.М.
Ільєнко О.М.

адміністрація вересень 
2021

у 1 -2 класах STEM - 
виставка «LEGO- 
винахідник»

кабінет 
інформатики



IV.   «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»
Мета проекту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1 Створити електронний 
методичний кабінет

Нечипоренко О.М.
Ільєнко О.М.

адміністрація, 
педагогічний 
колектив

травень 
2021

Педагоги організатори
- всі заходи 2017-2021
платформа Google 
Clas

травень 2021

2 Удосконалювати шкільний
сайт і роботу з ним.
Створити сайт Фонду
завантажити сертифікати 
2020 року.

Ільєнко О.М. Сікорський Г.О. травень 
2021

створений сайт
сертифікати

травень 2021



V.    «ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
Мета проекту: підвищення рівня майстерності вчителів в організації освітньої діяльності.

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1 Запровадити реформи у 
класному керівництві за 
потреби та згоди учнів, батьків
шляхом анкетування.

Адміністрація Заступники з НР
класні керівники,
практичний 
психолог

2022-2025 зміна класних 
керівників:
1-2 роки навчання
3-4 роки навчання
5-7 роки навчання
8-12 роки навчання

Анкетування 
батьків, учнів, 
педагогів

2
Розміщення власних розробок 
уроків та виховних заходів на 
освітніх платформах;

заступники з 
НР

педагогічний 
колектив

2021-2025 не менше 1 роботи на 
рік
Learningapps, На урок 
та інші

червень 2021



VI.    «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ У ШКОЛІ»
Мета проекту: Знайти для кожної дитини професію своєї мрії.

1 Проводити комплексні 
психолого-діагностичні 
дослідження, цілеспрямовані 
на пошук вибору професії

Ясиновий В.О. Класні керівник
практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог

вересень 
2021

учні 7-9 класів

тести, анкети

грудень 2021

2 Поглибити профорієнтаційну 
роботу у закладі 

Координатор з 
профорієнтації

Класні керівники, 
практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог

2021-2025 трудова практика, 
табір, екскурсії, 
трудове навчання, 
робота в їдальні, 
ремонт школи, 
майстер-класи, 
ярмарок професій

річний звіт

3 Впровадження курсу 
“Соціальне шкільне 
підприємство” 

Ільєнко О.М. Виноградський 
П.Д.

2021-2025 введення курсу за 
вибором у варіативну 
частину 8 (9,10,11) 
класів

вересень 2021



Методичне забезпечення

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Створення сучасної 
бібліотеки (медіатеки) 

Нечипоренко О.М.
Ільєнко О.М 

Харчук А.О.
члени 
адміністрації

осінні 
канікули

розроблений проект грудень 2021

2. Закупка оргтехніки 
(комп'ютери, принтери)

Виноградський П.Д. Сікорський Г.О. літо 
щорічно

10 компьютерів серпень 
щорічно

3 Облаштування кабінету- 
майстерні для трудового 
навчання

Виноградський П.Д. Остапчук В.В. березень 
2021

майстерня у підвалі березень 
2021



Проєкт СОП (інклюзивне навчання)
Метою інклюзивного навчання є:
– формування компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами на різних етапах розвитку  відповідно до вікових 
особливостей;
– створення освітньо-корекційного середовища, позитивного мікроклімату;
– забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;
– надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до 
розроблення індивідуальних планів, програм навчання.

I.                   Створення матеріально-технічної та методичної бази для інклюзивного навчання
 

№ Зміст завдань Відповідаль
ні

Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Облаштування кабінетів 
трудового навчання для 
дітей з інтелектуальними
порушеннями

Ясиновий 
В.О.

команда 
інклюзивного 
навчання

січень-
серпень 
2021

Проведення 5-ти модулів 
трудового навчання (кулінарія, 
сервірування, квітникарство, 
готельна справа, офісна справа) 
протягом семестру

Вересень 
2021

2. Створення програм 
трудового навчання для 
дітей з інтелектуальними
порушеннями

Ясиновий 
В.О.

команда 
інклюзивного 
навчання

січень- 
серпень 
2021

січень- 
травень 
2025

5 програм для 5-9 класів на основі
можливостей дітей з 
інтелектуальними порушеннями;
подання програм на затвердження
в МОН

вересень 
2021

вересень 
2025

3. Облаштування кабінету 
логопеда

Ясиновий 
В.О.

Ясиновий В.О.,
логопед

січень- 
червень 
2021

наявність необхідного обладнання
для роботи: настінне дзеркало 
для логопедичних занять; 
дзеркала для індивідуальної 
роботи 6 шт.; стіл та стілець для 
вчителя; парти, стільці для учнів; 
дошка з маркерами; настільна 
лампа; шпателі дерев'яні медичні 

червень 
2021



+ пачка медичних рукавичок + 
дизінфектор; пластилін з 
дощечкою; мозаїка; дерев'яні 
кубики; палички маленькі, 
пластмасові (як для рахунку); 
зошити в клітинку 12 аркушів 10 
шт.; кольорові олівці, прості олівці,
ручки; логопедичні ігри, книги, 
зошити.

4. Облаштування темної 
сенсорної кімнати

Ясиновий 
В.О.

команда 
інклюзивного 
навчання

2021-2022 практичне застосування кімнати 
дітьми з тяжкими порушеннями; 
ефективне сенсорне обладнання 
в кімнаті: світлова штора 150 
волокон, Крісло Трансформер, 
оптоволоконний пучок бокового 
світіння, Панно Зоряне небо, 
Комплект Колона з бульбашками, 
Пульт керування сенсорною 
кімнатою інтерактивний куб з 
аудіосистемою, система підсвітки 
для сухого басейну, кульки для 
сухого басейну, арома панель 
Квадро.

червень 
2022

5. Ресурсна кімната для 
дітей з ООП

Виноградськи
й П.Д., 
Ясиновий 
В.О.

Команда 
інклюзивного 
навчання, 
Базілевич Г.

2023 Приміщення загальною площею 
40-60 м2 поділені на зони: 
навчальна, рухова, ігрова, 
діагностична, соціально-побутова.

червень 
2023

6. Кімната відпочинку для 
дітей з порушеннями 
опорно-рухового апарату
та їх батьків

Виноградськи
й П.Д., 
Ясиновий 
В.О.

Команда 
інклюзивного 
навчання, 
Базілевич Г.

2024 Створення безперешкодного 
під’їзду візочком до кімнати; 
створення якісних умов для 
відпочинку

червень 
2024



II.                Створення професійної команди супроводу

№ Зміст завдань Відповідаль
ні

Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Створення достатнього 
штату асистентів 
вчителів для супроводу 
дітей з ООП

Ясиновий 
В.О.

Ясиновий В.О. січень-
лютий 2021

наявність 5 асистентів вчителів на
II семестр 2020/2021 н.р., далі 
штат може змінюватися від зміни 
кількості дітей з ООП

 лютий 2021

2. Розвиток корекційно-
розвиткової складової 
СОП

Ясиновий 
В.О.

Ясиновий В.О. лютий - 
вересень 
2021

Робота за погодинну оплату праці
логопеда, дефектолога і 
реабілітолога згідно ІПР дітей з 
ООП

вересень 
2021

3. Розвиток соціального 
педагога як експерта з 
підтриманого 
працевлаштування та 
соціальної адаптації 
дітей з ООП 

Ясиновий 
В.О.

Ясиновий В.О. 2021-2022 1 тиждень навчання з експертом 
(Світлана Ралець або ін.);
створення посадових обов'язків

вересень 
2022

 



III.             Навчання та поширення досвіду в сфері інклюзивного навчання

№ Зміст завдань Відповідальн
і

Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Семінари командою 
інклюзивного навчання 
педпрацівникам школи

Ясиновий 
В.О.

команда 
інклюзивного 
навчання

2021-2025 10 семінарів офлайн від команди 
інклюзивного навчання протягом 
календарного року (2 семінари від
1 асистента вчителя)

Грудень 
щороку

2. Щорічний семінар для 
працівників інклюзивної 
освіти серед 
християнських шкіл

Ясиновий 
В.О.

команда 
інклюзивного 
навчання

серпень 
2022-2025

2022 р. – 3 актуальні теми від 
школи;
2023 р. – 5 актуальних тем від 
школи;
2024 р. –7 актуальних тем від 
школи;
2025 р. – 10 актуальних тем від 
школи.

Щорічний звіт
СОП

3. Щорічний 2-х денний 
семінар для спеціалістів 
інклюзивного навчання 
м. Житомира

Ясиновий 
В.О.

команда 
інклюзивного 
навчання

Червень 
2023-2025

2023 р. – 30 слухачів;
2024 р. – 40 слухачів;
2025 р. – 50 слухачів.

Щорічний звіт
СОП

 



IV.             Підготовка до працевлаштування дітей з ООП

№ Зміст завдань Відповідальн
і

Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Створення бази 
роботодавців (партнерів 
школи) для подальшого 
сприяння в пошуку 
стажування та роботи 
дітей з ООП

Ясиновий 
В.О.

Команда 
інклюзивного 
навчання

2021-2025 2021 – 1 партнер;
2022 – 3 партнери;
2023 – 5 партнерів;
2024 – 7 партнерів;
2025 – 10 партнерів

Щорічний звіт
СОП

2. Співпраця з 
профтехучилищами

Ясиновий 
В.О.

Команда 
інклюзивного 
навчання

2021-2022 2 договори про співпрацю Щорічний звіт
СОП

3. Стажування на роботі 
дітей з ООП

Ясиновий 
В.О.

Команда 
інклюзивного 
навчання

2022-2025 задіяно 4 дитини з ООП, які 
навчаються в 7–х – 9-х класах

Щорічний звіт
СОП

4. Щорічний ярмарок 
професій для дітей з 
ООП

Ясиновий 
В.О.

Команда 
інклюзивного 
навчання

2023-2025 2023 – 5 роботодавців;
2024 – 7 роботодавців
2025 – 10 роботодавців

Щорічний звіт
СОП

5. Створення 
профтехучилища при 
навчальному закладі 
започаткованому 
школою

Ясиновий 
В.О.

Адміністрація 2024-2025 Можливість видавати свідоцтво 
дітям з ООП

Щорічний звіт
СОП

 



V.                Підтримане працевлаштування дітей з ООП

№ Зміст завдань Відповідальн
і

Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Організація процесу 
підтриманого 
працевлаштування або 
навчання для учнів 9 
класу з ООП

Ясиновий В.О. команда 
інклюзивного 
навчання

червень 
2023

Підбір відповідного місця роботи 
(зустрічі з роботодавцем; навчання
персоналу; презентація учня та 
співбесіда з ним; тестування 
робочого місця соціальним 
педагогом);
Введення у робочий процес 
(інструктажі на робочому місці; 
виходи учня на роботу у супроводі 
соціального педагога);
Періодичні візити (розмови з 
керівництвом та колегами; розмови
з кандидатом; спілкування з 
батьками; коригування ситуації за 
потреби)

Вересень 
2023

2. Організація процесу 
підтриманого 
працевлаштування або 
навчання для учнів 9 
класу з ООП

Ясиновий В.О. команда 
інклюзивного 
навчання

червень 
2025

Вересень 
2025



У господарській частині

Мета: Створення комфортних умов в освітній діяльності школи

№ Зміст завдань Відповідальні Виконавці Терміни 
виконання

Індикатори Моніторинг

1. Конкурс проектів серед 
працівників школи

Виноградський П.Д. працівники школи щорічно 2-5 впроваджених 
проекта 

грудень 
щорічно

2. Аудит 
енергоефективності, 
сонячні панелі (вуличне 
освітлення)

Остапчук В. Остапчук В. 2021 план заходів

3. Запуск ліфта Остапчук В. Остапчук В. травень 
2021

ліфт працює травень 2021

4. Переоформлення 
особових рахунків школи
(електропостачання, 
водоканал)

Степанова І. Степанова І. травень 
2021

особові рахунки травень 2021

5. Реконструкція їдальні, 
тераса, пекарня, 
обслуговування клієнтів 
на вулиці

Виноградський П.Д. Базилевич Г.
Остапчук В.

2021-2022 кондитерський цех травень 2021

6. Впровадження ЕКО - 
школи

?? ?? ?? ?? ??

7. Інсталяція гарячої води в
усіх туалетах, 
встановлення дзеркал,
заміна на 
енергоефективні лампи 
(хол)

Виноградський П.Д. Базилевич Г. 2021-22 дзеркала, гаряча вода серпень 2021

8. Реконструкція шкільного Виноградський П.Д. Базілевич Г. 2021 задній двір серпень 2021



двору - задній двір: 
плитка, ворота, 
внутрішній двір 
(завершення).

9. Реконструкція душової в 
чоловічій роздягальні

Виноградський П.Д. Базілевич Г. 2021 душова в чоловічій 
роздягальні

серпень 2021

10. Заходи з 
енергоефективності 
заміна вікон, дверей, 
сонячні панелі.

Виноградський П.Д. 2022 заміна вікон, дверей, 
сонячні панелі

серпень 

11. Реновація  шкільного 
двору - фонтан, теплиця 
3х4

Виноградський П.Д. Базілевич Г. 2022 фонтан, теплиця 3х4 серпень 

12. Придбання шкільного 
автобусу (22 місця)

Виноградський П.Д. 2022 шкільний автобус (22 
місця)

серпень 

13. Реновація холу (заміна 
дверей в аудиторії, 
спортзал, їдальня)

Виноградський П.Д. Базілевич Г. 2023 серпень 

14. Спортмайданчик Виноградський П.Д. 2023 серпень 

15. Капітальний ремонт 
навчального корпусу В 
(штукатурка, заміна 
дверей, вікон, 
рукомийників)

Виноградський П.Д. Базілевич Г. 2024 серпень 

16. Капітальний ремонт 
адміністративного 
корпусу А (штукатурка, 
заміна дверей, вікон, 
рукомийників)

Виноградський П.Д. Базілевич Г. 2025 серпень 


