
Відділ освіти 

Києво-Святошинської районної  державної адміністрації 

 

Святопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 

НАКАЗ 

від   06.12. 2017 р.                                                                                                         № 224 -в 

 

Про  затвердження  рішення  

педагогічної  ради  від 05.12.2017 р. 
 

         Керуючись ст. 30 та ст. 39 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 

2017 року № 2145-VIII, та відповідно до рішення спільного засідання 

педагогічної ради та Ради школи від 05.12.2017 р., протокол №1, 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити роботу педагогічного колективу над формуванням в учнів 

компетентностей саморозвитку та самоосвіти. 

2. Направити зусилля на практичну реалізацію інноваційних педагогічних 

технологій як одного із засобів формування самоосвітньої компетентності 

учнів. 

3. Проводити індивідуальну роботу з учнями та їх батьками , які потребують 

допомоги в організації самостійної роботи. 

4. Забезпечити психологічний супровід розвитку та саморозвитку 

особистості школяра.(Сіродан О.І.) 

5. Вести Індивідуальні картки розвитку дитини. (Класні керівники і 

класоводи, постійно). 

6. Залучати учнів до науково-дослідницької діяльності як компоненту 

саморозвитку та самоосвіти. 

7. Проаналізувати участь учнів у конкурсах, олімпіадах, науково-дослідній 

діяльності учнів (січень, 2018 р. Стафійчук Л.С.) 

8.  Провести творчі звіти гуртків.(Квітень 2018 р., Лотоцька С.М.)  

 

9. Учителям: 

9.1. Повторно опрацювати вимоги державних програм щодо 

формування основних компетентностей учнів з навчальних дисциплін (до 

01.01.2018 р.). 

9.2. Систематично працювати над підвищенням рівня викладання 

предметів, вдосконалювати свою професійну майстерність, проваджувати 

освітні інновації, сучасні інформаційні технології з метою розвитку в учнів 

ключових компетентностей; 

9.3. Вести планомірну роботу з обдарованими дітьми, залучати їх до 

участі в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах та проектах, що 

створюють умови для самопізнання й самореалізації; 



9.4. Активно займатися самоосвітою, поширення передового досвіду, 

розробкою методичних посібників, авторських програм тощо. 

 

10. Керівникам науково-методичних об’єднань: 

10.1. На підсумкових засіданнях проаналізувати вплив викладання 

конкретних навчальних предметів на формування ключових 

компетентностей (до 30.05.2018 р.) 

10.2. Запроваджувати роботу гуртків,  спецкурсів, курсів за вибором, 

факультативів які б задовольняли  інтереси і потреби учнів різних вікових 

категорій, сприяли б здійсненню допрофільної підготовки учнів та 

профорієнтації серед них (у 2018-19 н.р.) 

 

11. Затвердити Положення про шкільне наукове товариство 

«Паросток». 

12. Продовжити знайомство із «Законом про освіту» від 5 вересня 

2017 року № 2145-VIII та  іншими законодавчими актами, що регламентують 

дію цього Закону. (У подальшій роботі). 

 

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора школи                                    Н.А.Печена 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


