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Н  А  К  А  З 

селище Гусятин 

24.01. 2018 р.                             

                                                                                           № 26-од 

Про затвердження плану заходів щодо  

впровадження Концепції Нової української  

школи в умовах реформування початкової  

освіти в Гусятинському районі 

 

З  метою  реалізації  Закону  України  «Про  освіту»  від  05.09.2017         

№2145-УІІІ,  Концепції  Нової  української  ніколи,  розпорядження  Кабінету 

Міністрів України  від  13.12.2017 №  903-р  «Про  затвердження плану  

заходів на 2017-2029 роки  із запровадження  Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»,  наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 19.01.2018 року № 11 «Про затвердження плану заходів 

щодо  впровадження Концепції Нової української школи в умовах 

реформування початкової освіти в Тернопільській області» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити  План  заходів  щодо  впровадження  Концепції  Нової 

української  школи  в  умовах  реформування  початкової  освіти  в 

Гусятинському районі, що додається. 

2.  Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

2.1.  Виконання  плану  заходів  щодо  впровадження  Концепції  Нової 

української  школи  в  умовах  реформування  початкової  освіти  в 

Гусятинському районі. 

2.2.  Комплектування  1-х  класів  обладнанням  для  діяльнісного навчання,  

враховуючи  орієнтовний  перелік  засобів  навчання,  затверджений наказом 

Міністерства освіти  і науки від  13.07.2017 №1021. 

2.3.  Забезпечити  реєстрацію  вчителів  перших  класів  на  сайті ed-

era.com/nus  для проходження навчання у веб-форматі за онлайн-курсом. 

3.  Гусятинському районному методичному кабінету (Цвігун Г.Й.): 

3.1.  Сприяти працівникам Тернопільського ОКІППО  в проведенні упродовж 

січня-квітня 2018 року виїзних методичних студій, тренінгів  для  вчителів  

майбутніх  1-х  класів  освітніх  закладів  району  з проблеми  «Розроблення  і  

впровадження  навчально-методичного забезпечення  початкової  освіти  в  
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умовах  реалізації  нового  Державного стандарту початкової загальної 

освіти». 

3.2.  Здійснювати постійний методичний  супровід щодо  запровадження  

нового  Державного  стандарту  в  початкових  класах  освітніх  закладів  та 

координувати їх роботу упродовж 2018/2019 н.р. 

3.3. Створити на інформаційному сайті  відділу освіти і районного 

методичного кабінету рубрику на допомогу педагогам,  батькам,  керівникам  

навчальних  закладів  «Особливості організації  освітнього  процесу  в  

умовах  запровадження  нового  Державного стандарту». 

3.4.  Забезпечити  постійне  оновлення  інформації  про  впровадження нового  

Державного  стандарту  та  реалізації  заходів  Концепції  Нової української 

школи. 

4.  Контроль  за  виконанням  даного наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти  райдержадміністрації  Шморон М.М. 

 

 

Начальник  відділу освіти                                         О. А. Кащишин 

              

    
  Цвігун  2 14 79 

    Владика 2 14 66 

                                                                              

 

 

 

 

 


