РОКИТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3
НАКАЗ
№ 79

01.09.2016
смт Рокитне

Про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами
в 2016/2017 навчальному році
На виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
позашкільну освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року», спрямованої на розвиток системи освіти регіону, оптимізацію навчально-виховного
процесу, 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 методичної служби школи на реалізацію проблеми
«Удосконалення професійної майстерності педагогів на основі впровадження
інноваційних технологій» та вирішення таких завдань:
- забезпечення принципу наступності між початковою та основною школою;
- організацію профільного навчання учнів у старшій школі;
- організацію роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими
потребами;
- підвищення якості роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва,
скоєння злочинів і профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів,
які виховуються у неблагополучних сім’ях;
- розвиток особистості дитини з високим рівнем духовності та національної
свідомості;
- 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 в школі.
2. Затвердити:
2.1. структуру методичної роботи з педагогічними кадрами в школі (додаток 1).
2.2. керівників шкільних методичних структур (додаток 2).
2.3.склад шкільної методичної ради (додаток 3).
2.4.Теми вивчення передового педагогічного досвіду (додаток 5).
3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Ященко Л.В.:
3.1. забезпечити організацію методичної роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах на основі аналізу якісного складу педкадрів, стану навчально-виховного
процесу, результатів діагностування;

3.2. організувати роботу шкільних методичних формувань відповідно до структури
методичної роботи з педагогічними
кадрами в школі, скоординувавши її з
планом роботи РМК;
3.3. урізноманітнити форми внутрішкільної методичної роботи шляхом організації
постійнодіючих психолого-педагогічних семінарів з актуальних питань, творчих
груп, тощо;
3.4. організувати вивчення та впровадження в практику роботи ППД кращих педагогів
школи; (додаток 5)
3.5. визначити кожному вчителеві творчі завдання, організувати консультації з
питань підвищення фахової та професійної роботи;
3.3. використовувати атестацію, фахові та професійні конкурси, творчі звіти, тощо для
заохочення росту професійної майстерності і результативності праці педагогів
розвитку їх творчої активності;
3.4. протягом 2016-2017 н.р. вивчити і узагальнити ППД педпрацівників відповідно
визначеної тематики (вчителів, які атестуються) видати методичні посібники,
збірники;
3.5. звернути увагу на самоосвіту вчителів. Організувати консультації з питань
підвищення кваліфікації роботи з молодими вчителями;
3.6. організувати проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників на базі КВНЗКОР «Академія неперервної освіти» та надати допомогу
у виборі та виконанні докурсових та післякурсових завдань;
3.8. використовувати матеріали діагностування, вивчення стану викладання та рівня
навчальних досягнень учнів
з окремих предметів, рівня майстерності і
компетентності вчителів для ефективного проведення засідань шкільних
методичних формувань.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Ященко Л.В.
Директор школи

І.П. Розкокоха

