ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ
1. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень …
2. Які рівні освіти має повна загальна середня освіта?
3. Яку державну автономію гарантовано отримує заклад освіти?
4. Колегіальним органом управління закладом освіти є …
5. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти
відповідного рівня. Освітня програма містить …
6. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законом
та установчими документами цього закладу, здійснюють …
7. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ
(новій українській школі)?
8. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
9. Навчальний рік у закладах загальної середньої освіти незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань
– 1 вересня і закінчується не пізніше …
10. З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова
атестація?
11. Закон України «Про освіту» дає вчителю можливість працювати за
власними освітніми програмами та регулює кількість годин для
підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і
вміння педагоги за новим законом?
12. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»?
13. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції»?
14. Що таке інформальна освіта?
15. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
16. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
17. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і
річний план роботи?
18. Інклюзивне навчання в закладі освіти організовується …
19. Учасниками освітнього процесу є …
20. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну
загальну середню освіту (їх бланки)?

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙ
Ситуація 1.
Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу
(всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не
Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. Якими мають бути дії директора
школи?
Ситуація 2.
Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод
працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною
основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій
намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з
січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не
міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?
Ситуація 3.
Педагогічному колективу школи потрібно визначитись з учасниками
регіонального етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи
звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно
відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і
здоров’я педагога. А перед директором школи управління освіти
поставило чітке завдання – підготувати учасників конкурсу. Дії
директора у такій ситуації.
Ситуація 4.
Територія школи не ізольована від села. Як результат – на території
закладу відпочивають мешканці села, розпивають алкоголь, палять
цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може
домогтися порядку на території школи?
Ситуація 5.
Поняття «професійне вигорання людини» можливе на будь-якому
робочому місці, проте у школі це явище найпоширеніше. Ваші дії, як
керівника, з метою запобігання і недопущення його у педагогічному
колективі.

