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Корнинський опорний 

освітній заклад

І – ІІІ ступенів Корнинської 

селищної ради

301 31 20

Корнинська  філія І - ІІ ст. 130 18 9

Лисівська  філія І - ІІ ст. 32 12 7

Турбівська філія І - ІІ ст. 37 8 3

Мохнацька філія І - ІІ ст. 52 10 5

ВСЬОГО 552 79 44
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Кадровий  потенціал



Алгоритм дій зі створення опорного освітнього 
закладу в ОТГ

1. Комісія місцевої ради із соціальних питань розробляє Положення 

про опорний освітній заклад на території ОТГ, положення про 

проведення конкурсу на посаду директора опорної школи.

2. Сесія місцевої ради затверджує ці положення та приймає  

рішення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу 

серед  загальноосвітніх закладів ОТГ, конкурсу на посаду 

директора опорного ООЗ.

3. Сесії місцевої ради  затверджує  результати конкурсів  та приймає 

рішення про реорганізацію загальноосвітніх закладів ОТГ шляхом 

приєднання у ролі філій до опорного закладу освіти, підписання 

контракту з обраним за результатами конкурсу директором ООЗ.

4. Сесія місцевої ради  затверджує  статут опорного освітнього 

закладу та  положення про його філії, визначає порядок  його 

державної реєстрації  як юридичної особи.



Виклики
• Слабка мережева взаємодіїя в умовах 

єдиного освітнього простору

• Надмірне  адміністрування.

• Втрата самобутності  структурних 
підрозділів.

• Очікуємо гіршого
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Найбільшими  

противниками  

реформ у певній галузі є 

власне працівники цієї 

галузі
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Що ми маємо на старті?
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Продумані кроки

1.  Розробляємо 
стратегію  розвитку
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2.  Працюємо з  
людьми
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3.  Контактуємо  із 
структурами  управління
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4. Знаходимо переваги у 
різноманітності
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5.  Здружуємо колектив
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6.  Рівномірно  зміцнюємо  
матеріально-технічну базу
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7.  Досягаємо успіху
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Пам’ятамо, що добра 

воля, ініціативність 

вчителя – це запорука 

змін


