РОКИТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3
НАКАЗ
№85

01.09.2018
смт Рокитне
Про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами
в 2018/2019 н.р.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну
освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,
підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами,
вдосконалення її структури, професійного росту та розвитку творчої активності педагогів,
упровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій
НАКАЗУЮ:
1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію проблеми «Підвищення якості
освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в навчальному закладі»
та вирішення таких завдань:
- забезпечення принципу наступності між дошкільною освітою та початковою
школою;
- реалізація стратегічних завдань, визначених Концепцією «Нова українська
школа;
- створення умов для запровадження інноваційних форм організації навчальновиховного процесу;
- організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими освітніми
потребами;
- підвищення якості роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва,
скоєння злочинів і профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів, які
виховуються у неблагополучних сім’ях;
- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних
працівників;
- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого
залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку
громадської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;
- урізноманітнення форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

2. Затвердити:
2.1.структуру методичної роботи з педагогічними кадрами (додаток 1).
2.2. керівників шкільних методичних структур (додаток 2).
2.3.склад шкільної методичної ради (додаток 3)

3.

Заступнику директора з НВР (Ященко Л.В.):
3.1. забезпечити організацію методичної роботи в загальноосвітньому навчальному
закладі на основі аналізу якісного складу педкадрів, стану навчально-виховного
процесу, результатів діагностування;
3.2. урізноманітнити форми внутрішкільної методичної роботи шляхом організації
постійнодіючих психолого-педагогічних семінарів з актуальних питань, творчих
груп, динамічних груп, майстер класів, тощо;
3.3. організувати консультації з питань підвищення фахової та професійної роботи;
3.4. забезпечити якісне і своєчасне проведення засідань творчих груп, проблемних груп,
майстер-класів, шкільних МО відповідно до плану роботи школи;
3.5. використовувати атестацію, фахові та професійні конкурси, творчі звіти, тощо для
заохочення росту професійної майстерності і результативності праці педагогів
розвитку їх творчої активності.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Ященко
Л.В.

Директор школи

І.П.Розкокоха

додаток 2
до наказу по школі
від 01.09.2018 №85

Керівники шкільних методичних об’єднань
№
п\п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1
2

Зубань Людмила
Павлівна
Зінченко М.В.

3

Терещенко О.С.

Кваліфікаційн
а категорія
Педагогічне
звання
Вища, учитель
методист
Старший
учитель
Старший
учитель

Методичне об’єднання

Учителів початкових
класів
Учителів суспільно-естетичного циклу
Учителів природничо-математичного циклу

Керівники школи педмайстерності
№
п\п
1

П.І.П
Приліпко Тамара
Василівна

Звання

Проблема

Вища, вчительметодист

Впровадження сучасних педагогічних
технологій на уроках трудового навчання

Керівники майстер класів
№п\
п
1

ПІП

Звання

Тема

Нікульча Людмила
Анатоліївна

Вища, старший
учитель

Реалізація наскрізної змістової
лінії «Громадянська активність»

додаток 3
до наказу по школі
від 01.09.2018 №85

Склад шкільної методичної ради
Голова МР – Ященко Л.В., заступник директора з НВР
Секретар – Тутик Н.В., заступник директора з ВР
Директор школи – Розкокоха І.П.
Керівники МО:
- МО початкових класів – Зубань Л.П.;
- МО суспільно-гуманітарних дисциплін – Зінченко М.В.;
- МО природно-математичних дисциплін – Терещенко О.С.
5. Учителі-методисти:
Зубрієнко Р.М. – учитель географії
Воротніченко Г.І. – учитель початкових класів
Кріпак О.М. – учитель початкових класів
Приліпко Т.В. – учитель трудового навчання
1.
2.
3.
4.

