УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА О БЛ АСН А Д ЕРЖ А В Н А АДМ ІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІН НЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

/££Я£2018

№

м. Рівне

Про затвердження рішення
колегії управління освіти
і науки облдержадміністрації

Керуючись Положенням про управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483,
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити
рішення
колегії
управління
освіти
облдержадміністрації від 22 серпня 2018 року, що додається.

і

науки

2. Контроль за виконанням рішення колегії та наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Г. ТАРГОНСЬКИЙ

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації

РІШ ЕН НЯ КОЛЕГІЇ
управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації
від 22 серпня 2018 року

Протокол № З

Про готовність закладів освіти до
роботи в умовах Нової української школи

Заслухавши та обговоривши доповідь Таргонського Г.М., начальника
управління освіти і науки облдержадміністрації, про готовність закладів освіти до
роботи в умовах Нової української школи,
колегія

ухвалює:

1.
Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів рад міст обласного значення, о б ’єднаних територіальних
громад взяти під особистий контроль забезпечення закупівлі дидактичних
матеріалів, меблів та комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів, що
навчатимуться за методиками Нової української школи.
Серпень-вересень 2018 року
2.
Рівненському обласному інститутові післядипломної педагогічної
освіти:
2.1. Продовжити підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та
вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 та
2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти
з інклюзивним та інтегрованим навчанням для впровадження нового Державного
стандарту початкової освіти.
Протягом 2018/2019 навчального
року
2.2. Провести підготовку заступників директорів закладів загальної середньої
освіти, які координують організацію освітнього процесу у початковій школі, з
метою реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти.
До 01.01.2019 року

2.3. Забезпечити науково-методичний супровід педагогічних працівників
пілотних закладів освіти - учасників всеукраїнського та регіонального
експериментів
«Розроблення
та
впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової освіти».
Протягом 2018/2019 навчального
року
2.4. Здійснювати супервізію щодо моніторингу якості проведених занять
учителями початкової школи, наставництво і їх професійну підтримку,
спостереження за роботою тренерів та тренерів-педагогів, які допомагатимуть
учителям у засвоєнні певних компетенцій, реалізації принципів Нової української
школи.
Протягом 2018/2019 навчального
року
2.5. Розробити та запровадити о бов’язковий курс для всіх педагогічних
працівників із питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках
інклюзивного навчання.
До 01.01.2019 року

Голова колегії
Секретар колегії

Г.ТА РГОН СЬКИИ
М. АН ДРЄЄВА

