
                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                    наказом Барської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4  

                                                                                    від 05.01.2018 р.  № 3   

 

 

 

План  
заходів з реалізації основних положень 

Концепції «Нова українська школа» 

в Барській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

 на 2018-2019р.р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Опрацювати Концепцію «Нова українська школа» в 

освітньому закладі  

Січень  

2018 року 

Керівники ШМО 

2. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання 

«Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в 

контексті концепції Нової української школи»  

Січень 

2018 року 

Заступник директора 

з НВР 

3. Забезпечити  підвищення кваліфікації заступника 

директора з навчально-виховної роботи з питань 

навчання учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному році 

Лютий-

червень 

Директор школи 

4. Забезпечити  підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів, які навчатимуть учнів 1-х класів у 

2018/2019 навчальному році 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Заступник директора 

з НВР 

5. Забезпечити  підвищення кваліфікації вчителів 

англійської мови,  які навчатимуть учнів 1-х класів у 

2018/2019 навчальному році 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Заступник директора 

з НВР 

6. Забезпечити  підвищення кваліфікації вчителів 

музичного та образотворчого мистецтва,  які 

навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному 

році 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Заступник директора 

з НВР 

7. Вивчити та розглянути на засіданні педагогічної ради 

питання щодо організації допрофільного та профільного 

навчання учнів середньої і старшої школи 

Травень 2018 

року 

Директор школи 

8. Створити сучасне освітнє середовище в освітньому  

закладі (по мірі надходження фінансування) 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Адміністрація  

9. Вивчити питання формування сучасного освітнього 

простору шляхом впровадження сучасних 

інформаційних технологій у освітній  процес 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Заступники 

директора 

10. Розглянути  на засіданнях  ШМО і семінарах для 

педагогічних працівників питання щодо оновлення 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Керівники ШМО 



змісту та форм  навчання школярів  в умовах 

реформування освітньої галузі 

11. Провести навчання для учителів початкових класів: 

майстер-класи, семінари-практикуми 

Березень 2018 

року 

Заступник директора 

з НВР 

12. Розглянути питання щодо реалізації Концепції «Нова 

українська школа» на засіданні Ради навчального 

закладу 

Квітень 2018 

року 

Заступник директора 

з ВР 

13. Розглянути питання на нараді при директорові «Нова 

українська школа. Простір освітніх можливостей» 

Квітень 2018 

року 

Директор школи 

14. Розглянути питання на нараді при заступнику директора 

з НВР «Нові професійні ролі і завдання сучасного 

вчителя в контексті Концепції Нової української школи» 

Серпень 2018 

року 

Заступник директора 

з НВР 

15. Забезпечити впровадження інклюзивних форм навчання 

для дітей із особливими освітніми потребами  

Постійно  Адміністрація 

16. Забезпечити проведення спільних заходів овітнього 

закладу і ДНЗ з реалізації наступності в пріоритетних 

напрямках впровадження оновленого Базового 

компонента дошкільної освіти, Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Адміністрація 

17. Брати участь у проведенні батьківських зборів у 

старших групах дошкільних навчальних закладів, днях 

відкритих дверей, конференцях, семінарах для батьків 

майбутніх першокласників,  у роботі консультаційних 

пунктів для батьків з питань підготовки дітей до школи, 

проблем успішної адаптації першокласників 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Адміністрація 

18. Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків 

учнів із метою  формування у них спеціальних знань про 

розвиток дитини та дотримання принципів  педагогіки 

партнерства 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Заступник директора 

з ВР 

 

19. 

Продовжити роботу консультаційних пунктів для 

батьків з питань підготовки дітей до школи, проблем 

успішної адаптації першокласників  

 

Протягом  

2018-2019р.р. 

Психолог школи, 

керівник ШМО 

учителів початкових 

класів 

20. Здійснювати висвітлення питань щодо впровадження 

Концепції «Нова українська школа» на офіційному сайті 

освітнього закладу  

 

Постійно  Відповідальні за 

функціонування 

сайту навчального 

закладу  

 

 

 



 
 

Україна 
Міністерство освіти і науки 

Барська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 

 

НАКАЗ 

 

від 05 січня 2018  року                             м. Бар                                                № 3 

 

Про затвердження плану заходів 

з реалізації основних положень 

Концепції «Нова українська школа» 

в Барській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

на 2018-2019р.р. 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», з метою забезпечення практичної реалізації основних положень 

Концепції «Нова українська школа»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації завдань Концепції «Нова українська 

школа».  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Каліцінській В.О.: 

2.1. Забезпечити координацію дій щодо виконання плану. 

2.2. Надавати методичну та організаційну допомогу педагогічним працівникам з 

питань виконання плану. 

3. Відповідальній за сайт освітнього закладу Коріневській Н.В. розмісти план 

заходів на офіційному сайті освітнього закладу на сторінці «Нова українська 

школа». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор школи _________ М.О. Савчук 

 

З наказом ознайомлені: 

Каліцінська В.О. 

Коріневська Н.В.  

 

 
 


