КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
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НАКАЗ № 21
Від 16.02.2009 р.

м. Дніпропетровськ

“Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі
комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа
№6» Дніпропетровської міської ради”
На виконання Державної програми «Вчитель»,затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2002 року № 379, наказу МОН України від 09 лютого
2009р №85, з метою визначення сутності та розробки моделі формування професійної
компетентності конкурентоспроможного вчителя інноваційного навчального закладу
НАКАЗУЮ:
1. Провести дослідно-експериментальну роботу за темою «Формування професійних
компетентностей конкурентоспроможного вчителя в умовах інноваційного навчального
закладу» в термін 2009-2014рр.
2. Вважати комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №6» таким, що
має
статут
експериментального
загальноосвітнього
навчального
закладу
всеукраїнського рівня в період з 2009 по 2014рр.
3. Призначити відповідальним
Зозуляк Л.С.

за наукову роботу в школі заступника директора

4. Призначити відповідальним за виконання Програми дослідно-експериментальної
роботи за темою «Формування професійних компетентностей конкурентоспроможного
вчителя в умовах інноваційного закладу» на 2009-2014р заступника директора з
навчально-наукової роботи Зозуляк Л.С.
5. Затвердити керівниками творчих груп:
 Морокко Л.М. – «Філософія і теорія сучасної педагогіки»
 Зозуляк Л.С. – «Методика викладання навчальних предметів»
 Ярош Н.Д. – «Виховна робота. Відродження духовності»
 Гришина О.І – «Кореспондент шкільної газети «Успішний учитель»
 Малюга Н.Б. – «Банк даних дослідно-експериментальної роботи»
 Лабутіна Т.М – «Самоосвітня діяльність вчителя»
 Вардуні Л.С – «Алгоритми, критерії питань програми
експериментальної роботи»

дослідно-




Шитікова Г.П. – «Моніторинг формування професійної компетентності
вчителя».
Малик Л.І. – «Діагностика, психологічна робота»

6. Керівникам науково-предметних комісій включити в плани роботи питання програми
дослідно-експериментальної роботи (кожен рік з 2009р по 2014р)
7. На нараді при директорі заслухати питання про хід дослідно-експериментальної роботи
(постійно в квітні)
8. На педраді в травні кожного року (2009-2014) заслухати звіт про виконання планових
завдань відповідно етапам дослідно-експериментальної роботи.
9. Педколективу школи прийняти участь у проведені семінарів – практикумів,
конференцій міського, обласного, всеукраїнського рівнів (постійно)
10. Педагогічному колективу школи звертатися за науково – методичною допомогою до:
 Завалевського Ю.І. – наукового керівника експерименту;
 Бех І.Д – наукового консультанту;
 Кириленко С.В. – науковий консультант
 Сиченко В.В. – начальник головного управління освіти і науки
облдержадміністрації
 Василенко Н.І. – методист Всеукраїнського центру дослідно – експериментальної
роботи
 Супрун І.О – головний спеціаліст Красногвардійського РВО
 Кондратьєва О.В – методист Красногвардійського РВО
 Морозова В.І - методист ДОІППО
11. Контроль за виконанням даного наказу
ННР Зозуляк Л.С.

Директор СШ№6

покладаю
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заступника директора з

Л.М.Морокко

