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Про участь у Всеукраїнській акції
„Дай руку, першокласнику!”
З метою створення сприятливих умов для навчання шестирічок,
впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,
враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 30.01.2012р. 31/9-66 щодо проведення Всеукраїнської акції „Дай
руку, першокласнику!”, листа від 07.02.2012р. №1/9-88 „Про невідкладні
завдання на найближчий час”.
НАКАЗУЮ:
1. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради, відділам освіти
районних державних адміністрацій та міських рад, керівникам навчальних
закладів обласного підпорядкування та приватної форми власності:
1.1. Взяти до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 30.01.2012р. 31/9-66 щодо проведення Всеукраїнської акції
„Дай руку, першокласнику!”.
1.2. Залучити до проведення акції „Дай руку, першокласнику!”
меценатів, спонсорів тощо.
1.3. Забезпечити проведення:
- педагогічних рад у школах, колегій відділів (управлінь) освіти на
тему: „Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту
початкової загальної освіти”;
- зустрічей із вчителями, що набирають перші класи;
- семінарів-практикумів з батьками першокласників із проблем
підготовки учнів до шкільного життя;
- екскурсії майбутніх першокласників і їх батьків до загальноосвітніх
навчальних закладів, знайомство з першою вчителькою;
- облаштування у класній кімнаті парти для батьків першокласників.
1.4. Вжити заходів щодо забезпечення:
- організації умов для гарячого харчування;
- облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі
продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;

- облаштування приміщення для організації рухливих ігор
(щонайменше одного на паралель класів) з необхідним обладнанням;
- обладнання відокремлених туалетних кімнат;
- обладнання відокремлених гардеробів з обов’язковим відділенням
секцій для кожного класу;
- дотримання вимог нормативних документів щодо приймання дітей
до 1-го класу;
- дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу.
1.5. Про вжиті заходи інформувати управління освіти і науки обласної
державної адміністрації до 01.08.2012р.
2. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів
(Кавалеров В.А.):
2.1. Забезпечити підготовку вчителів, які викладатимуть предмети у
1 класі в 2012-2013 навчальному році.
2.2. Внести корекцію у навчальні плани курсів підвищення
кваліфікацій вчителів початкових класів.
2.3. Спланувати проведення тематичних постійно діючих семінарів,
семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів, виїзних засідань кафедр та
відділів з метою ознайомлення вчителів з особливостями змісту та методикою
викладання предметів за новими програмами.
2.4. Вивчити питання щодо готовності початкової школи до
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Узагальнені
матеріали надати до управління освіти і науки обласної державної
адміністрації до 25 липня 2012 року.
3. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання
(Червоняк Г.І.) забезпечити узагальнення наданих інформацій та підготувати
аналітичну довідку на серпневу конференцію.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління

Т.О.Лазарєва

ВІЗИ:
Начальник відділу загальної середньої,
позашкільної освіти і науки

Г.І.Червоняк

Начальник відділу дошкільної освіти
та соціального захисту дітей

Т.І.Черепян

Директор Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів

В.А.Кавалєров

