
Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

Відділ освіти 

НАКАЗ 

15.02.2021                                                                                                   № 58  

м. Первомайський 

 

Про виконання рішень колегії 

відділу освіти від 04 лютого 2021 року  

  

З метою забезпечення виконання рішень колегії відділу освіти виконавчого 

комітету Первомайської міської ради Харківської області від 04 лютого 2021 року 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відповідальним працівникам відділу освіти, керівникам закладів освіти міста: 

1.1. Увести в дію рішення колегії відділу освіти від  04 лютого 2021 року «Про 

затвердження стратегій розвитку Первомайського ліцею №2, №3 «Успіх», №5, №6, 

№7 на 2021-2024 роки» (додається). 

1.2. Забезпечити виконання заходів відповідно до визначених виконавців та 

встановлених термінів. 

1.3. Надати до відділу освіти інформацію про виконання рішень колегії. 

До 26.02.2021 

2. Заступнику начальника відділу освіти Гусєвій С.Ю. оприлюднити рішення 

колегії та наказ відділу освіти на офіційному сайті. 

До 12.02.2021 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

      

 

 

    Начальник відділу освіти                                                         А. САДЧЕНКО      



          Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

Відділ освіти 

Рішення 

колегії відділу освіти  
 

04 лютого 2021 року  

 

Про затвердження стратегій розвитку Первомайського ліцею №2,  

№3 «Успіх», №5, №6, №7 на 2021-2024 роки 

 

     Розглянувши і обговоривши стратегії розвитку Первомайського ліцею №2, №3 

«Успіх», №5, №6, №7 на 2021-2024 роки, що були презентовані директором 

Первомайського ліцею №2 Барабаном Ю.В., директором Первомайського ліцею 

№3 «Успіх» Сухарєвою О.С., директором Первомайського ліцею №5 Стоцькою 

О.А., директором Первомайського ліцею №6 Єрмоленко В.В., директором 

Первомайського ліцею №7 Терещенко Г.В., колегія відділу освіти відзначає 

наступне. 

     Підготовка стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти на 2021-2024 

роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи. 

Пріоритетними напрямами розвитку освіти у Первомайській міській 

територіальній громаді є формування сучасних освітніх компетенцій та 

формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, 

якісна підготовка підростаючого покоління до життя, в основі якого закладена 

повна академічна свобода. 

     Стратегії розвитку закладів загальної середньої освіти Первомайської міської 

територіальної громади є комплексом методичних, матеріально-технічних та 

управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації, де максимально 

враховані потреби учасників освітнього процесу. Основними результатами 

cтратегій розвитку є удосконалення й модернізація сучасного освітнього 

середовища закладів, системні позитивні зміни, підвищення якості надання 

освітніх послуг. Стратегії розвитку ліцеїв дасть можливість виробити пріоритетні 

напрями діяльності закладів загальної середньої освіти на найближчі роки. 

      



      

     Ураховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про стратегію розвитку Первомайського ліцею №2 на 2021-2024 

роки взяти до відома. 

2. Рекомендувати доопрацювати стратегію розвитку Первомайського ліцею №2 на 

2021-2024 роки. 

Протягом лютого 2021 року 

3. Рекомендувати винести для затвердження стратегію Первомайського ліцею №3 

«Успіх», №5, №6, №7 на 2021-2024 роки на розгляд сесії Первомайської міської 

ради. 

Лютий 2021 року 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника 

відділу освіти Гусєву С.Ю. 

 

      

 

     Голова колегії, 

     начальник відділу освіти                                                     А. САДЧЕНКО 

 

 

 

 


