План
заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи
у КЗСОР - Путивльська спеціалізована мистецька школа-інтернат
на 2019 - 2022 pp.
№/п

Заходи

Термін
Відповідальні
виконання
1. Організація методичного супроводу
1.1. Організація участі педагогічних працівників у
Щорічно
Карпець С.О.,
районних методичних заходах з напрямку
Новікова О.О.
реалізації концептуальних засад реформування
початкової загальної освіти та запровадженню
Концепції Нової української школи
1.2. Обговорення методичних рекомендацій щодо
Серпень –
Карпець С.О.,
організації освітнього процесу відповідно до
вересень,
Пищикова С.А.
проекту Державного стандарту початкової
щороку
загальної освіти Нової української школи
1.3. Участь у семінарі-практикумі для учителів
Протягом
Карпець С.О.
початкових класів, які у 2020 році будуть
2019-2020
працювати у 1 класах
навчального
року
1.4. Створення та розміщення на сайті школи
Вересень 2019 Карпець С.О.,
навчальних та методичних матеріалів за
Новікова О.О.
напрямком запровадження Нової української
школи
1.5. Організація та здійснення моніторингу
Щорічно
Карпець С.О.
результатів процесу впровадження нових
підходів до навчання у початковій школі
2. Матеріально – методична база
2.1. Аналіз навчально – методичної бази початкових Щороку
Карпець С.О.,
класів відповідно до «Орієнтованого переліку
вчителі
засобів навчання в початковій школі» та
початкових класів
«Рекомендацій до створення освітнього
середовища «Новий освітній простір»
2.2
Організація роботи по поступовому
2019-2022
Семененко Т.М.,
переоснащенню класних кімнат для учнів
роки
Карпець С.О.,
початкової школи відповідно до «Орієнтованого
учителі
переліку засобів навчання в початковій школі»
початкових класів
та «Рекомендацій до створення освітнього
середовища «Новий освітній простір»
2.3. Оновлення навчально – методичної бази
2019-2022
Семененко Т.М.,
початкових класів
роки
Карпець С.О.,
учителі
початкових класів
2.4. Участь вчителів початкових класів у районному Щороку
Карпець С.О.
конкурсі на краще навчальне середовище для
учнів 1 класів
3.Психолого – методичний супровід
3.1. Вивчення інформаційно – методичних
2019 – 2022 Учителі
матеріалів з питання особливостей організації
роки
початкових класів
навчально – виховного процесу в початкових
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3.2.

3.3.
4

класах
Участь учителів у районній конференція
вчителів початкових класів «Працюємо по
новому»
Вивчення психологічної готовності шестирічних
дітей до навчання у школі
Набір учнів до 1 класу

Проведення психолого- педагогічного
консиліуму готовності учнів 1 класу до
навчання
6. Співпраця із батьками
6.1
Проведення бесід, консультацій, зборів із
батьками майбутніх першокласників
5

6.2

Анкетування батьків першокласників

Відповідно
до графіка

Карпець С.О.

Щороку

Холявко Л.М.

Квітень –
серпень
щороку
Жовтень
Щороку

Семененко Т.М.

Лютий –
серпень
щороку
Жовтень,
щороку

Семененко Т.М.,
Карпець С.О.
Семненко Т.М.,
Карпець С.О.,
Новікова О.О.
Холявко Л.М.,

