
КАЩЕНЕЦЬКИЙ  ЛІЦЕЙ 

Наказ 
12.09.2020р                                     Кащенці                                № 42-о 
 

Про організацію методичної роботи 

з педагогічними працівниками 

Кащенецького ліцею 

у 2020-2021 навчальному році 

 

        На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України 

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 

впровадження основних положень Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, змісту Державного стандарту початкової освіти, Державних 

стандартів базової і повної загальної середньої освіти та  з метою підготовки 

педагогів до роботи в умовах Нової української школи, їх готовності до 

інноваційної діяльності, реалізації вимог державних стандартів, підвищення 

фахового рівня вчителів ліцею: 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Для керівництва і координації методичної роботи  з педагогічними 

кадрами ліцею організувати роботу педагогічної ради (згідно плану 

роботи ліцею). 

2. Організувати роботу методичних об’єднань ліцею з періодичністю 

засідань 4 рази в рік (жовтень, грудень, лютий, квітень): 

 Вчителів початкових класів, керівник – Семенюк В.В.; 

 Методичне об’єднання класних керівників – 5 разів в рік (серпень, 

жовтень, січень, березень, травень), керівник – Герман Т.В. 

3. Організувати методичну роботу з відповідними групами педагогів: 

 Інструктивно – методичні наради  (згідно плану роботи методичної роботи)  



 Теоретичний семінар (з періодичністю засідань 4 рази в рік) «Формування 

успішної особистості здобувача освіти шляхом використання інноваційних 

технологій» (за окремим планом). 

 Творча група з питання реалізації Концепції НУШ «Сучасний урок Нової 

української школи. Який він?» (за окремим планом). 

 Індивідуальні консультації з педагогами. 

 

4. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Степюк О.П. 

забезпечити науково – методичний супровід освітнього процесу в ліцеї. 

       З цією метою: 

4.1. Спрямувати організацію методичної роботи на реалізацію 

вимог Закону «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти та 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, Концепції НУШ, Концепції національно – 

патріотичного виховання дітей та молоді. 

4.2. Координувати діяльність всіх колективних форм методичної 

роботи, визначених даним наказом; 

4.3. Створити інформаційно – освітнє середовище професійного 

розвитку вчителя різними засобами із використанням хмарних 

технологій, соціальних мереж. 

4.4. Активізувати діяльність групових форм роботи для вчителів – 

предметників з метою успішної реалізації оновлених програм 3 

та 7 класів; 

4.5. Забезпечити участь педагогічних працівників у фахових 

конкурсах та методичних заходах громади  згідно 

розпорядження Білогірської селищної ради №117-о від 

08.09.2020р. «Про організацію роботи з педагогічними кадрами 

закладів освіти Білогірської селищної ради у 2020 – 2021 н.р.» 

4.6. Спланувати вивчення системи роботи вчителів, що 

атестуються. 



4.7. Сприяти вибору кожним вчителем створення індивідуального 

плану професійного розвитку. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Степюк О.П. 

 

Директор                 (Семенюк Б.А.) 

 

 

 

 

 


