Проект
Рішення
колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 25 травня 2016 року
Модернізація методичної служби в освітньому просторі
міста Києва.
Ознайомившись із інформацією Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту щодо модернізації методичної
служби в освітньому просторі міста Києва
колегія ухвалює:
1. Інформацію щодо Модернізації методичної служби в
освітньому просторі міста Києва взяти до відома.
2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
2.1. Порушити клопотання перед Міністерством освіти
і науки України щодо розробки нової Концепції
методичної служби системи освіти;
до 01.09. 2016
2.2. Розглянути на Колегії та затвердити Положення
про районний центр розвитку професійної
компетентності педагогів;
грудень 2016

3. Київському університету імені Бориса Грінченка:
3.1. Створити робочу групу для розробки проектів
Моделі методичної служби міста Києва та
Положення про районний центр розвитку
професійної компетентності педагогів. Ввести до
складу робочої групи працівників методичної
служби міста Києва та провідних педагогів;
до 01.06.2016
№________
3.2. Розробити проект Моделі методичної служби
міста Києва
15.09.2016
3.3. Розробити Положення про районний центр
розвитку професійної компетентності педагогів;
до 15.09.2016
3.4. Організувати громадське обговорення проектів;
Подати на розгляд колегії Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту проекти Моделі та
Положення.
до 20.09.2016
4. Управлінням освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій, районним науковометодичним центрам:
4.1. Забезпечити чіткий розподіл повноважень між
органами управління освітою та методичною
службою, наголосивши при цьому, що вона
повинна бути позбавлена
контролюючих
функцій;
постійно

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Проаналізувати та конкретизувати повноваження
й посадові обов’язки педагогічних працівників
районних методичних центрів;
Відмовитися від закріплення за методистами
обов’язку
науково-методичного
супроводу
окремих навчальних предметів не за фахом;
Призначення на посади методистів РНМЦ
здійснювати за результатами конкурсного відбору
на умовах контракту;
до 01.09.2016
Не допускати у роботі районних методичних
центрів бюрократизму: неправомірних вимог до
ведення шкільної документації, примушування
педколективів до виконання, не властивих
учителям, функцій, нав’язування школам масових
заходів та ін.
постійно
Залучити до роботи в районних методичних
центрах на умовах сумісництва авторитетних
педагогів для популяризації їхнього досвіду
роботи та впровадження інновацій;
постійно
Оцінювати
роботу
методистів
районних
методичних центрів з урахуванням таких
показників: якість (відповідність завданням)
методичного обслуговування навчальних закладів
та педагогічних працівників, ефективність
взаємодії із шкільними методичними службами,
педагогічними
працівниками;
відповідність

4.8.

4.9.

наданих послуг запитам замовника, інтенсивність
використання вчителями методичних розробок та
публікацій методиста;
постійно
Вивчити можливість реорганізації РНМЦ в
районний
центр
розвитку
професійної
компетентності педагогів
01.09.2016
Здійснити фінансово-економічні розрахункищодо
функціонування у 2017 році районних центрів
розвитку професійної компетентності педагогів
відповідно до Моделі методичної служби та
Положення.
01.10.2016
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