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План заходів 

 щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування  

початкової освіти в Колиндянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Напрям діяльності Шляхи практичної реалізації Термін виконання Виконавці 

Інформаційне 

забезпечення 
1.1. Підготовка документів щодо поетапного переходу на 

новий Державний стандарт початкової освіти 
упродовж 2017-

2018 років 
Адміністрація школи 

1.2. Створення інформаційно-ресурсного банку даних: 

 - стану готовності школи до впровадження нових стандартів 

початкової освіти;  

- картотеки науково-популярної та методичної літератури 

 

до 25 травня 2018 

року 

Адміністрація школи, 

Учителі початкових 

класів, голова 

шкільної МК учителів 

початкової школи 

О.В. Рога 
1.3. Здійснення методичного супроводу педагогів з питань 

інтегрованого навчання першокласників та реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

 

упродовж 

2018/2019 н.р. 

 

Відділ освіти,РМК, 

адміністрація школи 

1.4. Створення на сайті школи сторінки «Працюємо за 

новими програмами в 1 класі» 

 

січень-вересень 

2018року 

 

 

Адміністрація школи, 

ЗДНР, відп. за 

наповнення сайту 

школи 

Навчально- методичне 

забезпечення 

2.1. Впровадження заходів Концепції Нової української 

школи в умовах реформування початкової освіти  підготовки 

вчителів 1-го класу відповідно до змісту Державного 

стандарту Нової української школи 

січень-серпень 

2018р 

Адміністрація школи 



 

2.2. Направити на курси підвищення кваліфікації на базі 

ТОКІППО вчителів 1-го класу 

 

упродовж 

2018/2019 н.р. 

 

Адміністрація школи 

2.3. Планування роботи методичних об’єднань , шкільної 

методичної комісії вчителів початкових класів на 

2018/2019н.р. (виїзні предметні студії, проблемні групи, 

майстер-класи, тренінги, зустрічі з авторами підручників 

тощо) 

 

упродовж 

2018/2019 н.р. 

 

Адміністрація школи, 

керівники МО, ШМК 

2.4. Розробка матеріалів до постійно діючої рубрики 

«Батькам майбутніх першокласників Нової української 

школи» із залученням спеціалістів різних галузей (учителів, 

лікарів, логопедів, психологів, батьків) на сайті школи 

упродовж 

2018/2019 н.р. 

 

Адміністрація школи, 

ЗДНР, учителі 

початкових класів, 

відп. за наповнення 

сайту школи 

Психологічний 

супровід упровадження 

нового змісту 

початкової освіти 

 

3.1. Співпраця з методичною службою практичних 

психологів щодо створення сприятливого середовища та 

діагностування готовності  дітей до школи 

упродовж 

2018/2019 н.р. 

 

 

Адміністрація школи  

Підсумково- 

аналітичний 

 

4.1.Вивчення стану готовності школи до впровадження 

нового змісту початкової освіти в частині навчально-

методичного забезпечення 

 

 

 

червень-серпень 

2018 року 

 

Адміністрація школи 


