
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

                                                 Біла Церква                                                         

 

Про організацію та проведення   

інноваційної  діяльності в закладі 

 у 2018/2019 н. р. 
 

           Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 

 № 522, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.11.2012 №1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 

№ 2111/22423, №1054,  наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації № 280 від 30.08.2013 «Про організацію та проведення дослідно-

експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах Київської 

області», відповідних наказів Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації 

змісту освіти та з метою обґрунтованого послідовного запровадження науково-

педагогічних технологій, створення умов для оновлення змісту освіти й забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти, професійного розвитку педагогічних працівників 

закладу уподовж 2018-2019 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

           1. Педагогічному колективу продовжувати реалізацію  інноваційної діяльності за 

наступними напрямками: 

1.1. Програма тренінгового курсу по формуванню навичок здорового способу життя  та 

збереження репродуктивного здоров´я учнів «Дорослішай на здоров´я», керівник – Лугова 

Н.А.. 

1.2. Національна мережа шкіл сприяння здоров´ю,  керівник – Венжик Т.С.. 

1.3. Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ/СНІДу через систему 

освіти, керівник – Цибровська Л.М.. 

1.4. Проект «Шлях до успіху», керівник – Кубишева З.Ф.. 

1.5. Програма «Родинна твердиня» (спільно із Всеукраїнською громадською  організацією 

«Міжнародний шкільний проект»), керівник – Дубовицька Н.В.. 

1.6. Програма тренінгового курсу «Формування здорового способу життя та профілактика 

ВІЛ/СНІДу, керівник – Осипенко А.Р.. 

1.7.  Проекту «Google Apps» (G Suit), керівник – Кубишева З.Ф.. 

2. З 01.09.2018 р. керівникам інноваційних  напрямків діяльності спланувати роботу, 

виходячи з мети та завдань досліджень.          

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Венжик Т.С.: 

 3.1. До 01.03.2019 р. надіслати   науково-методичному  центру  управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради кількісні показники  інноваційної діяльності в закладі 

протягом 2018/2019 н.р. 

  3.2. Забезпечити  методичне  супроводження інноваційної  діяльності  в школі за 

визначеними напрямами. 

  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи          О.М.Дроздовський 
 


