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Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
«Академічний ліцей №4»
Обухівської міської ради Київської області
вул. П.Осипенко, 26, м. Обухів, Київська обл., 08701
тел. (04572) 6-93-93, телефакс (04572) 6-91-71
e-mail: obukhiv.4.school@ukr.net, код ЄДРПОУ 25658261

Н А К А З
 
«_11_» ___09__ 2020 року                       м. Обухів                                                      №_130 

Про організацію методичної роботи
в 20/21 навчальному році
З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетенцій

НАКАЗУЮ:

Продовжити в 2020-2021 н.р. методичну роботу в ліцеї за науково - методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення ріння їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві в процесі навчання та виховання на інноваційній основі»
	Спрямувати методичну роботу у 2020/2021 навчальному році на вирішення таких завдань:
2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, гуртків, курсів за вибором.
2.2. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.
2.3. Удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів.
2.4. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи ліцею професійної адаптації молодого учителя, ліцейних методичних комісій учителів-предметників, проведення методичних тижнів.
2.6. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.
2.7. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.
2.8. Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
2.9. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.
2.10. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.
2.11. Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання учнів.
2.12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету.
2.13. Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.
2.14. Забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту.
3. Заступнику директора з НВР Доненко С.В.:
3.1.Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, забезпечити методичну допомогу при виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації.
3.2.Забезпечити активну участь педагогів у загальношкільних, загальноміських та обласних методичних заходах.
3.3.Удосконалити систему методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та встановлення педагогічних звань.
3.4 Провести цикл заходів, спрямованих на якісну атестацію педагогічних працівників:
- створити атестаційну комісію та затвердити план її роботи (вересень - жовтень);
- проводити засідання атестаційної комісії у відповідності із затвердженим планом для вивчення досвіду вчителів, які атестуються.
3.5. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.
4.  Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року – 2021».
6. Продовжити роботу над існуючими та створювати нові творчі проекти.
7. Продовжити роботу за науково-педагогічною програмою «Інтелект України».
8. Розробити і затвердити план виховної роботи, учнівського самоврядування та батьківського комітету ліцею (до 02 вересня)
9. Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи:
9.1.  Організувати роботу школи молодого вчителя відповідно до плану.
9.2. . Організувати в ліцеї наставницьку роботу.
11. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах.
12. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.
13. Розпочати роботу щодо апробації навчальної літератури.
14. Забезпечувати поширення досвіду педагогів закладу освіти через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали.
15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Директор 				                                            В.М. Марченко



