
 
Додаток до наказу 

№ 329 від 29.12.2017р 

 

План заходів щодо впровадження  

Концепції «Нова української школа» 

в умовах реформування початкової освіти 

Летківської  СЗШ І-ІІІ ступенів 

на 2018-2022р 
 

№ 

п/п/ 

з а х о д и термін  виконання відповідальні 

 І. Організаційна робота   

1.1. Створення банку даних на вчителів 

початкових класів, які будуть 

впроваджувати Державний стандарт 

початкової загальної освіти в навчальному 

закладі: 

у 2018-2019 н.р. 

у 2019-2020 н.р. 

у 2020-2021 н.р. 

у 2021-2022 н.р. 

 

 

 

 

 

до 15.01.2018 

     15.10.2018 

     15.10.2019 

     15.10.2020 

заступник з НР 

1.2. Організація обговорення на педагогічній 

раді питань щодо впровадження Концепції 

«Нова української школа» 

 директор 

1.3. Участь у Всеукраїнських заходах щодо 

запровадження Концепції Нової 

української школи 

постійно педагогічний 

колектив 

1.4. Забезпечення наступності у роботі 

дошкільного навчального закладу 

«Пролісок» с.Летківки  і початкових 

класів школи 

постійно педагогічний 

колектив 

1.5. Аналіз навчально-методичної бази 

початкових класів відповідно до 

«Орієнтовного переліку засобів навчання 

в початковій школі» та « Рекомендацій до 

створення освітнього середовища «Новий 

освітній простір» 

березень-червень 

2018 н.р. 

директор 

1.6. Організація роботи по поступовому 

переоснащенню класних кімнат для учнів 

початкової школи відповідно до 

«Орієнтовного переліку засобів навчання 

в початковій школі» та « Рекомендацій до 

створення освітнього середовища «Новий 

освітній простір» 

2018-2022 н.р. директор, завгосп 

школи 

 ІІ. Підвищення науково-теоретичного 

рівня та фахової підготовки 

педагогічних працівників 

  

2.1. Участь у навчальних семінарах для 

вчителів початкових класів, які будуть 

викладати в першому класі 

щороку за графіком педагогічні 

працівники 



2.2. Участь у навчальних вебінарах для 

вчителів початкових класів щодо 

запровадження Концепції Нової 

української школи. 

 

постійно педагогічні 

працівники 

2.3. Проходження навчання на платформі 

EdEra педагогічних працівників, що 

будуть працювати з 1 класом 

щороку 

до серпня 

педагогічні 

працівники 

2.4. Проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників для 

роботи в умовах Нової української школи 

щороку 

 до 1 вересня  

педагогічні 

працівники 

 ІІІ. Організаційно-методична робота   

3.1. Організація роботи шкільного 

методичного об’єднання учителів 

початкових класів 

постійно керівник ШМО 

3.2. Планування та проведення   тематичних 

методичних заходів  за актуальними 

питаннями Нової української школи 

постійно, річний 

план роботи школи 

заступник з НР 

3.3. Організація психолого-педагогічного 

супроводу щодо запровадження Концепції 

Нової української школи 

щороку - вересень практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

3.4. Участь у обласній конференції «Держав- 

ний стандарт початкової загальної освіти: 

досягнення, проблеми, перспективи». 

2021 р педагогічні 

працівники 

 ІV. Вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного 

досвіду 

  

4.1. Вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду щодо 

практичного впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

протягом 

 2018-2022рр 

заступник з НР 

4.2. Висвітлення  передового педагогічного 

досвіду  вчителів початкових класів щодо 

практичного впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти і 

засобах масової інформації та на сайті 

школи 

протягом 

 2018-2022 н.р. 

заступник з НР 

 V. Аналіз діяльності   

5.1. Моніторинг впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти . 

щороку  директор, заступник 

з НР 

 

 


