
                                                                       Додаток 1 

                                                                       до наказу  

                                                                                        №               від 19.12.2017 

 

План заходів 

щодо запровадження Концепції Нової української школи  

в комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, м. Суми 

Сумської області на 2017 – 2022 рр. 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Організаційна робота 

1.1 Створення банку даних учителів 

початкових класів, які будуть 

упроваджувати Державний стандарт 

початкової загальної освіти: у 2018 – 2019 

н.р.; 

 у 2019 – 2020 н.р.; 

 у 2020 – 2021 н.р.; 

 у 2021 – 2022 н.р. 

 

 

 

 

До 15.10.2017 р.; 

      15.10.2018 р.; 

      15.10.2019 р.; 

      15.10.2020 р. 

Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І. 

1.2.  Обговорення на педагогічних радах 

закладу освіти питання щодо 

впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти у 2017 – 2018 

н.р. 

Вересень 2017 р. 

– червень 2018 р. 

Голуб Л.В. 

1.3.  Участь в обласних, міських заходах щодо 

запровадження Концепції Нової 

української школи 

Постійно Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня 

1.4 Забезпечення наступності в роботі закладів  

дошкільної освіти й початкових класів 

школи 

Постійно Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня 

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» 

2017 – 2022 рр. Директор школи  

Голуб Л.В.,  

заступник  директора з НВР 

Павліченко В.І., учителі 

школи І ступеня 

1.6 Організація роботи по поступовому 

переоснащенню класних кімнат для учнів 

школи І ступеня відповідно до 

«Орієнтовного переліку засобів навчання в 

початковій школі» та «Рекомендацій до 

створення освітнього середовища «Новий 

освітній простір» 

2017 – 2022 рр. Директор школи  

Голуб Л.В.,  

заступник  директора з НВР 

Павліченко В.І., учителі 

школи І ступеня 

1.7 Оновлення навчально-методичної бази 

школи І ступеня 

2017-2022 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня 

ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 

2.1 Участь учителів школи І ступеня у 

методичному пораднику для вчителів, які 

набиратимуть 1 клас з питань 

упровадження проекту Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

Грудень 2017 

Травень 2018 

Учителі школи І ступеня 



2.2 Участь у методичних порадниках для 

заступників директорів з НВР, учителів 

початкових класів щодо запровадження 

Концепції Нової української школи 

2018 – 2019 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня  

2 .3 Підвищення кваліфікації учителів шляхом 

проходження он-лайн курсів з фахових 

дисциплін. 

2018-2022 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня 

2.4 Проведення семінарів, тренінгів, 

панельних дискусій, засідань у форматі 

«круглого столу», фокус-семінарів  

2018-2022 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня, 

психолог школи Коротка 

Т.М. 

ІІІ. Організаційно-методична робота 

3.1  Обговорення методичних рекомендацій 

щодо організації освітнього процесу 

відповідно до Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

2017- 2018 р. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня  

3.2 Участь у Міському етапі обласного 

конкурсу на краще освітнє середовище для 

учнів 1-х класів 

2018 – 2022 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня  

ІV. Вивчення, узагальнення та поширення  передового педагогічного досвіду 

4.1 Висвітлення педагогічного досвіду 

вчителів початкових класів щодо 

практичного впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти  

Протягом 2018 – 

2022 рр. 

Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І. 

4.2 Створення та розміщення на сайті закладу 

освіти навчальних та методичних 

матеріалів «Нова Українська школа» 

Січень 2018 р. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учитель інформатики 

Ждамірова Т.М. 

V. Аналіз діяльності 

5.1 Підготовка інформаційно-методичних 

матеріалів з питання особливостей 

організації навчально-виховного процесу 

початкової школи в умовах Нової 

української школи 

2017 – 2022 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І. 

5.2 Здійснення моніторингу результатів 

процесу впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти, 

нових підходів до навчання у школі І 

ступеня 

Щороку Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І. 

VІ. Психологічний супровід 

6.1 Вивчення інформаційно-методичних 

матеріалів з питання особливостей 

організації освітнього середовища школи І 

ступеня 

2017-2018 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

психолог школи Коротка 

Т.М. 

6.2  Вивчення психологічної готовності 

шестирічних дітей до навчання у школі 

Щороку Психолог школи Коротка 

Т.М. 

VІІ. Співпраця з батьками 

7.1 Робота консультаційного пункту для 

батьків майбутніх першокласників 

«Готуємося до школи разом» 

Лютий-серпень 

щороку 

Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І. 

7.2 Проведення бесід, консультацій, зборів із 

батьками учнів школи І ступеня 

2017 – 2022 рр. Заступник  директора з 

НВР Павліченко В.І., 

учителі школи І ступеня 

 


