
УКРАЇНА 

Славутицька міська рада Київської області 

Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

=============================================== 
пр-т Дружби Народів,1 м. Славутич, Київська область, 07101 

тел. 2-20-04, e-mail: shkolab3@gmail.com 
Ідентифікаційний код № 25294155 

НАКАЗ 

04.09.2015           №178 

 

Про організацію методичної  

роботи з педагогічними працівниками  

у 2015/2016 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Стратегії розвитку 

Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії 

Київської обласної ради від 03.12.2014 №856-44-VІ, комплексно-цільової 

програми розвитку освіти міста Славутича на 2013-2017 роки, затвердженої 

рішенням сесії Славутицької міської ради № 755-22-VI від 07.12.2012, висновку 

серпневої стратегічної сесії працівників закладів освіти міста від 27.08.2015 та з 

метою реалізації основних положень розпорядчих документів Міністерства 

освіти та науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти», відділу освіти виконавчого 

комітету Славутицької міської ради та враховуючи результати аналізу змісту 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами у 

2014/2015навчальному році, на підставі наказу по школі від 09.06.2015 № 

98«Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у Славутицькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 у 2014-2015 навчальному році», 

наказу відділу освіти від 15.06.2015 року №62 «Про підсумки методичної 

роботи» наказу відділу освіти від 01.09.2015 року №50 «Про організацію 

методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному 

році» та на підставі рішення педагогічної ради школи від 31.09.2015 

року,протокол №1 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Педагогічному колективу школи: 

1.1. взяти участь над реалізацією науково-методичної проблеми міста 

«Створення оптимальних умов для розвитку особистості та самореалізації 

учасників навчально-виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів» (2012-2017 роки). 



1.2. Розпочати роботу над науково-методичною проблемою «Розвиток 

ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах 

життя». 

2.  Затвердити план роботи над науково- методичною проблемою школи 

«Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних 

умовах життя» на п’ять років(додаток1). 

3. Затвердити склад шкільної науково-методичної ради (додаток 2). 

4.  Затвердити циклограму методичної роботи з педагогічними працівниками на 

2015/2016 навчальний рік (додаток 3). 

5.  Взяти до уваги для роботи з педагогами циклограму роботи закладів та 

установ системи освіти міста у 2015/2016навчальному році (додаток 4). 

6. Затвердити план засідань шкільної науково-методичної ради на 

2015/2016навчальний рік (додаток 5). 

7. Затвердити теми  шкільних МО над науково-методичними проблемами у 

2015-2016 н. р.(додаток 6). 

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Купрієнко Т.В. 

забезпечити:  

 8.1.організаційно-методичний супровід діяльності усіх  методичних 

об’єднань       школи (протягом року) (додаток 6). 

 8.2.діяльність методичного кабінету школи (протягом року); 

 8.3.проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації у відповідності 

із затвердженим планом (протягом року); 

  8.4.навчання педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для 

майбутнього» (до 29.04.2016);  

 8.5.організаційно-методичний супровід змістовного наповнення веб-сайту 

закладу. 

 8.6.розробку та друк науково-методичних матеріалів, функціонування 

шкільної медіатеки передового педагогічного досвіду (протягом року). 

 8.7.Забезпечити участь у напрямах інноваційної діяльності (додаток 7). 

 8.8.Напрями міжнародного партнерства (додаток 8). 

 8.9.сприяти організації та проведенні:  

8.9.1.міським моніторинговим дослідженням в закладі (додаток 9);  

8.9.2.міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, творчих 

конкурсів, змагань, турнірів (протягом року) на базі школи;  

8.9.3.міського етапу фахових конкурсів: «Учитель року – 2016»з номінацій 

«Іноземні мови (англійська)», «Біологія», «Етика», «Фізична 

культура», «Захист Вітчизни», «Класний керівник», «Кращий 

методичний кабінет загальноосвітнього навчального закладу»; 

конкурсу-захисту веб-сайтів навчальних закладів тощо (протягом 

року);  

 8.9.4.міської педагогічної виставки «Освіта Славутича» (до 06.04.2016); 

 8.9.5.дискусійної платформи «Запрошуємо на урок» (протягом року). 

9. Спланувати методичні заходи на 2015/2016 навчальний рік, враховуючи 

загальний висновок серпневої стратегічної сесії працівників закладів освіти 

міста від 27.08.2015 (до 15.09.2015). 

10. Секретарю школи Заїці В.О. довести зміст даного наказу до відома 

працівників школи під підпис. 



11.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                                                              Г.А.Нашиба 

  

Лист ознайомлення до наказу №178  від  04.09.2015 року: 
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Мельник Т.О.   
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