УКРАЇНА
Комунальний заклад
„Навчально-виховне об’єднання „Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 - центр дитячої та юнацької творчості „Надія”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”
__________________________________________________________________
вул. Маршала Конєва, 9а, м. Кіровоград, 25031, тел. 55-72-40, 55-75-30, e-mail: zosh18@ukr.net

НАКАЗ
від 01 вересня 2014 року
Про затвердження плану роботи
з молодими та малодосвідченими
педагогами на 2014-2015
навчальний рік
З метою фахової, методичної та психологічної підготовки молодих та
малодосвідчених вчителів до роботи в навчальному закладі
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи щодо роботи з молодими та малодосвідченими
педагогами на 2014-2015 навчальний рік, а саме:
№
Термін
Зміст заходу
п./п.
виконання
1.
Прийом на роботу молодих та малодосвідчених
вересень
спеціалістів. Співбесіда з ними, ознайомлення їх з
проблемними темами школи, із навчальними планами,
розподілом навантаження
2.
Визначити для роботи з молодими та малодосвідченими
вересень
вчителями наставників із числа досвідчених учителів:
закріпити за Крячко Ю.Л. – Сергієнко Н.Л. (вихователя
ГПД);
закріпити за Бойко У.С. – Чернишову Т.А. (вихователя
ГПД) ;
закріпити за Підгорною А.О. – Іванащенко О.А. (вчителя
хімії);
Вересень
закріпити за Ігнатьєвою І.Г. – Нікітіну М.Б. (вчителя
образотворчого мистецтва).
Провести
інструктивну
наставниками.

нараду

з

учителями-

Вересень

3.
4.

5.

6.

Провести бесіди про дотримання мовного режиму у
школі, єдиних вимог щодо усного й писемного мовлення,
категорії оцінювання, тематичного обліку знань.

Вересень

Робота наставників з молодими та малодосвідченими
вчителями з метою виявлення рівня їх підготовки з
предмету та методики викладання.

Вересень

Провести інструктаж з молодими спеціалістами та
малодосвідченими вчителями щодо дотримання єдиних
педагогічних вимог до учнів.
Постійно
проводити
індивідуальні
та
групові
консультації щодо обсягу
домашніх завдань, їх
доцільності,
форми з метою попередження
перевантаження учнів.

7.
Залучати молодих та малодосвідчених учителів до
роботи в школах педагогічної майстерності, які
працюють при ЦМПС управління освіти.
8.

9.

10.

11.

Провести консультації з таких питань:
- планування навчального матеріалу на семестр;
- поурочне планування з предмету;
- вимоги до сучасного уроку, самоаналіз уроку;
- правильний запис навчального матеріалу в
журналі;
- оцінювання навчальних досягнень учнів за 12бальною шкалою;
- ведення тематичного обліку знань учнів;
- організація позакласної роботи з предмету.

Протягом
року
За планом
методичної
роботи
закладу

Протягом
року

Протягом
року

Організувати
відвідування
молодими
та Протягом
малодосвідченими вчителями уроків досвідчених колег з року
метою дослідження: методики організації уроку,
використання активних форм і методів роботи, реалізації
міжпредметних зв”язків на уроках.
Вересень грудень
Залучити молодих та малодосвідчених учителів до
роботи в шкільних методичних об’єднаннях учителів.
Опрацювати разом із молодими та малодосвідченими
учителями
інструктивно-методичні
рекомендації
Міністерства освіти і науки України щодо вивчення
предметів в 2014-2015 навчальному році

Протягом
року

Залучати молодих та малодосвідчених учителів до занять
психолого-педагогічного семінару та теоретичного
семінару з питань особистісно орієнтованого розвитку
школярів.
12.

Залучати молодих та малодосвідчених учителів до участі
у проведенні ярмарків педагогічних ідей, тижнів наук,
олімпіад у закладі та місті.

Жовтеньквітень
Травень
Протягом
року
Травень

13.

Провести творчий звіт молодих учителів.
Поповнити відповідними матеріалами папку “Робота з
молодими та малодосвідченими учителями”.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

Грудень,
травень

Провести нараду при директорі про стан роботи з
молодими вчителями
Перевірити виконання молодими та малодосвідченими
вчителями навчальних програм, тематичного обліку
навчальних досягнень.
Залучати молодих та малодосвідчених учителів до
роботи творчих груп, семінару щодо впровадження
інтерактивних методів навчання .

Протягом
року

Організувати практичні заняття з молодими та
малодосвідченими учителями:
18.1. Навчальний план-програма-тематично-календарне
планування-поурочне планування.
18.2.Мета уроку ( освітня, розвивальна, виховна).
18.3.Методичні вимоги до сучасного уроку.
18.4.Відповідність методів навчання формам організації
уроку.
18.5.Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час
навчально-виховного процесу.
18.6.Індивідуалізація й диференціація в навчанні:
розбіжності, форми, методи.
18.7.Робота зі шкільною документацією.
Відвідування уроків молодих та малодосвідчених
учителів наставниками і творчими учителями.

2. Зобов’язати вчителів-наставників та вчителів закладу підтримувати й
допомагати молодим та малодосвідченим педагогам в їх
професійному рості.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
закладу з навчально-виховної роботи Завіну В.П.
Директор закладу
З наказом ознайомлені :
Завіна В.П.
Крячко Ю.Л.
Бойко У.С.
Чернишова Т.А.
Підгорна А.О.
Іванащенко О.А.
Сергієнко Н.Л.
Ігнатьєва І.Г.
Нікітіна М.Б.

Завіна

Приліпко В.І.

