
Основні завдання на 2016-2017 н/р

Написав Alyona
Неділя, 19 березня 2017, 17:08 - Останнє оновлення Неділя, 19 березня 2017, 17:23

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  

НА 2016/2017НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  

       1.Забезпечити здобуття доступного і якісного рівня освіти, проведення
корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

  

       2.Продовжувати цілеспрямовану роботу щодо інформування й розвитку ключових і
предметних компетентностей учня.

  

       3.Працювати над розширенням реабілітаційного простору закладу шляхом
поповнення корекційного обладнання, надання додаткових медичних послуг,
вдосконалення психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на особисті потреби
дитини, організацію позакласної роботи.

  

      4.Формування достатнього рівня мотивів до навчання, що забезпечує інтерес учнів до
самоосвітньої пізнавальної діяльності.

  

      5.Науково-методичну роботу з кадрами спрямувати на реалізацію проблеми
«Створення психолого-педагогічних умов для формування ключових компетентностей як
складової становлення успішної особистості дитини з особливими потребами».

  

Основними напрямками у методичній роботі визначити:

  

- вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів, систематичне
поновлення професійних, психолого-педагогічних знань, впровадження в практику
роботи сучасних педагогічних технологій;
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-  забезпечити участь педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності різних
рівнів;

  

-  надання дієвої адресної допомоги молодим та малодосвідченим педагогам;

  

-  вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду;

  

- робота над створенням системи з формування основних компетентностей учнів з
особливими потребами;

  

- створення єдиного освітньо-реабілітаційного простору з метою надання дітям з
особливими потребами навчально-корекційних послуг,забезпечення чіткої взаємодії усіх
учасників цього простору;

  

6.Всю виховну роботу спрямувати на формування громадської позиції учнів,
морально-естетичних якостей, патріотизму, поваги до національної символіки та історії
українського народу, виховання громадянина України, здатного самореалізуватися в
сучасному суспільстві.

  

7.Створювати умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров я, формування
навичок гігієни на засадах здорового способу життя учнів

  

8.Поповнювати і вдосконалювати навчальну матеріально-технічну базу закладу у
відповідності до сучасних  умов.

  

9.Удосконалювати управлінську систему у закладі

  

 2 / 3



Основні завдання на 2016-2017 н/р

Написав Alyona
Неділя, 19 березня 2017, 17:08 - Останнє оновлення Неділя, 19 березня 2017, 17:23

10.Здійснювати постійний моніторинг освітньо-корекційного процесу з метою
відстеження та покращення його результативності.

  

11.Здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування та дітей пільгових категорій.

  

12.Підвищення якості уроку через впровадження сучасних освітніх технологій, вивчення
психофізичних особливостей учнів.
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