ОСТРОЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
22.05.2018

м.Острог

№ 129 -н/в

Про затвердження плану заходів
На 2018 - 2029 роки із запровадження
Концепції реалізації державної політики
у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа»
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.01.2018 року
№43 «Про затвердження плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа», наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 22.05.2018
року № 78-н/в «Про затвердження міського плану заходів на 2018-2029 роки із
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» (далі план заходів), що додається.
2. Педагогічному колективу забезпечити виконання плану заходів.
3. Заступникам директора з навчальної роботи інформувати відділ освіти виконкому
Острозької міської ради щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним
періодом.
4. Контроль за виконанням залишаю за собою, а організацію виконання - заступникам
директора з навчальної роботи.

Директор школи

Р.Лазарчук

Додаток
до наказу
від 22.05.2018 № н/в
План заходів
щодо запровадження Концепції Нової української школи
в Острозькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2018 – 2029 роки
№ з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Термін
виконання
І. Організаційна робота
нового
освітнього

Заходи

Створення
середовища:
- матеріально-технічне забезпечення
класних кімнат для учнів1-х класів
відповідно до вимог Концепції Нової
української школи;
- облаштування навчальних кабінетів
меблями, обладнанням і дидактичними
матеріалами,
необхідними
для
впровадження
компетентнісного
навчання;
- придбання комп’ютерної техніки,
мультимедійного та іншого обладнання,
оснащення
сучасними
приладами
навчання кабінетів хімії, біології, фізики,
географії та математики.

Поступове переоснащення школи для
наскрізного
застосування
ІКТ
в
освітньому процесі
Формування
сучасного
освітнього
простору
шляхом
упровадження
сучасних інформаційних технологій у
навчально-виховний процес
Інформування
громадськості
та
педагогічної спільноти про особливості
навчально-виховного процесу в умовах
Нової української школи
Стимулювання
педпрацівників.
Визначення кандидатів на призначення
премій міського голови найуспішнішим
працівникам закладу
Створення
системи
внутрішнього
забезпечення якості освіти у закладі
Оновлення змісту діяльності бібліотеки
закладу шляхом впровадження ІКТ
Впровадження
різноманітних
форм
навчання батьків учнів із метою
формування у них спеціальних знань про
розвиток
дитини
та
дотримання
принципів педагогіки партнерства
Створення умов для надання освітніх
послуг дітям з особливими освітніми

Відповідальні

2018-2021 роки

2018-2023 роки

Адміністрація школи

2019-2026 роки

Постійно

Адміністрація школи

Постійно

Адміністрація

Постійно

Адміністрація

Постійно

Адміністрація

До 01.09.2018 р.

Адміністрація

Постійно

Завідувач бібліотеки

Постійно

Адміністрація

Постійно

Адміністрація

10.

11.

12.

1.1

1.2.

1.3.

потребами
у
школі,
організація
інклюзивної
форми навчання (за
потреби)
Забезпечення
обов’язкового
оприлюднення даних про всі кошти, які
надходять з бюджету та інших джерел
Опрацювання питання функціонування
механізму громадського нагляду за
діяльністю закладу (наглядова або
піклувальна рада)

Постійно
До 01.09.2018 р.

Брати участь в роботі практичних
1 раз в рік
семінарів керівників навчальних закладів
міста,
заступників
директорів
із
навчальної роботи з теми «Управління
навчальним закладом в умовах реалізації
концепції «Нова українська школа»
Початкова загальна освіта
І. Організаційна робота
Створити
банк
даних
учителів
початкових
класів,
які
будуть
упроваджувати Державний стандарт
початкової
загальної
освіти
в
До 01.05.2018
навчальному закладі:
року
у 2018-2019 н.р.;
у 2019-2020 н.р.;
у 2020-2021 н.р.;
у 2021-2022 н.р.
Організувати
обговорення
на Травень, 2018 р.
педагогічній раді закладу питання щодо
впровадження Державного стандарту
початкової загальної освіти у 20182019 н.р.
Брати участь в обласних заходах щодо
Постійно
запровадження
Концепції
Нової
української школи

1.4

Забезпечити наступність в роботі закладу
дошкільної освіти й початкових класів у
закладі

Постійно

1.5

Скласти план заходів щодо оновлення
навчально-методичної бази початкових
класів відповідно до «Орієнтовного
переліку засобів навчання в початковій
школі» та «Рекомендацій до створення
освітнього середовища «Новий освітній
простір»
Оновити
навчально-методичну
базу
початкових
класів
відповідно
до
«Орієнтовного переліку засобів навчання
в початковій школі» та «Рекомендацій до
створення освітнього середовища «Новий

До 01.06.2018 р.

1.6

2018-2022 рр.

Директор
Директор, заступник
директора з виховної
роботи

Адміністрація

Заступник директора з
навчальної роботи

Директор

Заступник директора з
навчальної роботи,
учителі початкових
класів
Заступник директора з
навчальної роботи,
учителі початкових
класів
Заступник директора з
навчальної роботи,
учителі початкових
класів

Адміністрація

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

освітній простір»
Ознайомлення та аналіз нормативноПостійно
Адміністрація
правового забезпечення запровадження
Концепції Нової української школи та
Державного
стандарту
початкової
загальної освіти
Обговорення методичних рекомендацій
Постійно
Заступник директора з
щодо організації освітнього процесу
навчальної роботи,
відповідно до Державного стандарту
учителі початкових
початкової загальної освіти Нової
класів
української школи
Ознайомлення з науково-методичною
Постійно
Заступник директора з
та навчальною літературою організації
навчальної роботи,
освітнього процесу відповідно до
учителі початкових
Державного
стандарту
початкової
класів, завідувач
загальної освіти Нової української школи
бібліотеки
Ознайомлення з інтернет-ресурсами
Постійно
Заступник директора з
організації освітнього процесу відповідно
навчальної роботи,
до Державного стандарту початкової
учителі початкових
загальної освіти Нової української школи
класів
Висвітлення виконання заходів щодо
Постійно
Заступник директора з
впровадження Нової української школи
навчальної роботи,
на сайті закладу
ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників
Обговорення
Типових
навчальних Травень-серпень Директор, заступник
програм для початкової школи
2018 року
директора з навчальної
роботи,
учителі початкових
класів
Навчання на онлайн-курсах НУШ для Лютий-червень Заступник директора з
вчителів та заступника директора на сайті 2018 року2018 навчальної роботи,
студії онлайн-освіти EdEra
учителі початкових
класів
Участь у методичних нарадах для
Щомісяця
Заступник директора з
заступників директорів з НР, учителів
навчальної роботи,
початкових класів щодо запровадження
учителі початкових
Концепції Нової української школи
класів
Участь в тренінгу «Інклюзивна освіта –
Відповідно до
Учителі початкових
рівень
всідомості
нації.
Досвід.
графіка
класів
Перспективи. Результати».
проведення
тренінгу
Участь в
дослідно-експерементальній
Відповідно до
Учителі початкових
роботі регіонального рівня з теми
графіка
класів
«Розроблення
та
впровадження
проведення
навчально-методичного
забезпечення
тренінгу
початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової
загальної освіти»
Участь
в
навчально-методичних
Відповідно до
Учителі початкових
семінарах із теми «Нова українська
графіка
класів., які
школа: реалізація змісту державної
проведення
навчатимуть учнів
Програми з англійської мови в
семінару
початковій школі»
Підвищення кваліфікації вчителів по
Протягом
Учителі початкових

підготовці педагогічних працівників для
роботи в умовах Нової української школи

3.1

4.1

4.2

4.3

2018-2022 рр.

класів, учителі
предмета Мистецтво,
фізична культура,
англійська мова

ІІІ. Організаційно-методична робота
Брати участь у засіданні творчої групи Серпень 2018 р.
вчителів початкових класів по темі «Нова
українська школа: готовність педагогів
до принципів партнерства»
Ознайомитись із досвідом роботи
Протягом
вчителів м.Рівне з питань упровадження Травня-червня
навчально-методичного
забезпечення 2018 року
початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової
загальної освіти
Відвідування закладів освіти м. Рівне, які Протягом 2018є пілотними з упровадження Державного 2019 н.р.
стандарту початкової загальної освіти
Висвітлення
педагогічного
досвіду Протягом 2018вчителів
початкових класів
щодо 2022 рр.
практичного впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти

Заступник директора з навчальної роботи

Заступник директора з
навчальної роботи,
учителі початкових
класів
Заступник директора з
навчальної роботи,
учителі початкових
класів
Заступник директора з
навчальної роботи,
учителі початкових
класів
Учителі початкових
класів

І.Кузьменко

