Положення
про районний базовий заклад освіти
1. Загальні положення
1.1. Районний базовий заклад освіти - це заклад, у якому впроваджується в
практику перспективний педагогічний досвід, проводиться експеримент
із перевірки результативності та можливості застосування освітніх
інновацій, здійснюється робота щодо підвищення науково-методичного
рівня і фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
1.2. Районний базовий заклад освіти у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну
середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”,
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про
дошкільний навчальний заклад, Положенням про порядок здійснення
інноваційної діяльності, постановами Кабінету Міністрів України,
іншими нормативно-правовими документами в галузі освіти, наказами та
розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.
1.3. Основні завдання, над реалізацією яких працює районний базовий заклад
освіти, відображаються у відповідних розділах перспективного та річного
планів роботи закладу, Рокитнівського районного методичного кабінету.
1.4. Районні базові заклади освіти можуть бути:
- комплексні, які вирішують основні питання навчально-виховного
процесу;
- проблемні, що розглядають одну проблему, актуальну на даному етапі
розвитку освіти.
1.5. Базові заклади освіти адміністративними правами не користуються по
відношенню до інших освітніх закладів. Свої пропозиції, результати
досліджень щодо запровадження інноваційних методик та технологій в
практику роботи інших ЗНЗ вони подають до Рокитнівського районного
методичного кабінету.
1.6. В базовому закладі освіти зосереджуються всі необхідні нормативні
документи про освіту, методична та довідкова література, матеріали
перспективного педагогічного досвіду з визначеної проблеми, каталоги,
картотеки, банки педагогічної інформації, матеріали досліджень та інші.
2. Мета та основні завдання
2.1. Мета діяльності районних базових закладів: розробка та застосування
сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що
суттєво поліпшують результати управлінського, методичного та
навчально-виховного процесів; презентація та поширення результатів
діяльності закладу освіти за визначеною темою (проблемою).
2.2. Основні завдання діяльності:

- упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і
технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності
педагогічних та керівних працівників;
- накопичення, апробація, пропаганда та впровадження в практику
перспективного педагогічного досвіду;
- участь в експериментальній, дослідницькій роботі;
- апробація та експертне оцінювання експериментальних навчальних
планів, програм, підручників та посібників;
- участь у роботі щодо підвищення кваліфікації, професійної
компетентності педагогічних і керівних кадрів, підготовка їх до роботи в
сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти в регіоні;
- виявлення та підтримка творчих педагогів, керівників закладів освіти,
підвищення їх ролі у виконанні основних завдань, які ставить перед
освітою суспільство;
- моніторинг інноваційної діяльності.
2.3. Районний базовий заклад освіти розробляє програму своєї діяльності та
плани роботи щодо її реалізації.
2.4. Районний базовий заклад освіти спільно з Рокитнівським районним
методичним кабінетом організовує роботу з апробації педагогічних
технологій та навчальної літератури, проводить консультації й
організовує співпрацю всіх зацікавлених працівників району з визначеної
проблеми (теми), організовує та проводить семінари, конференції і
наради з визначеного напряму діяльності, координує діяльність закладів
освіти, що працюють над аналогічними проблемами, з метою обміну
досвідом та надання практичної допомоги.
2.5. Роботу районного базового закладу освіти організовує його керівник,
який спільно з куратором Рокитнівського районного методичного
кабінету має право вносити зміни у зміст, способи та систему засобів
виховання і навчання в закладі освіти, подавати на схвалення науковометодичної ради Рокитнівського районного методичного кабінету
узагальнені матеріали діяльності.
3. Основні форми роботи
3.1. Експериментальна робота щодо запровадження нових навчальних
програм, пробних підручників, нових зразків навчально-наочного
приладдя.
3.2. Застосування у навчально-виховній роботі нових технологій та методик,
методів і прийомів, інтерактивних форм роботи.
3.3. Практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках та
інших видах навчальних занять, під час позакласної та позашкільної
роботи, а також у ході засідань структурних методичних підрозділів.
3.4. Відвідування інших загальноосвітніх навчальних закладів із метою
вивчення їх досвіду та надання практичної допомоги.

3.5. Проведення конференцій у загальноосвітньому навчальному закладі і
участь у районних, обласних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях, педагогічних читаннях.
3.6. Організація виставок перспективного педагогічного досвіду з теми
базового закладу освіти, виставок навчально-наочних посібників,
підготовлених у даному закладі, методичної літератури, методичних
розробок тощо.
3.7. Проведення нарад, семінарів (теоретичних, практичних) із метою
навчання їх учасників інноваційним методам та формам роботи.
3.8. Висвітлення перспективного досвіду роботи в засобах масової
інформації.
4. Порядок надання та зняття статусу
районного базового закладу освіти
4.1. Статус районного базового закладу освіти регіонального рівня надається
дошкільним, загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам
наказом відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації за
поданням Рокитнівського районного методичного кабінету.
4.2. Статус районного базового закладу освіти не змінює підпорядкування,
тип, форму власності загальноосвітнього навчального закладу.
4.3. Районними базовими закладами освіти можуть бути різні типи
навчальних закладів за наявності необхідної матеріально-технічної,
науково-методичної бази, кваліфікованих і досвідчених педагогічних
кадрів, які домоглися високого рівня управлінської, методичної,
навчально-виховної роботи і користуються авторитетом і визнанням
педагогів району.
4.4. Для надання статусу районного базового закладу освіти необхідно мати:
- лист-подання на ім’я голови науково-методичної ради Рокитнівського
районного методичного кабінету про надання статусу районного базового
закладу освіти;
- витяг із рішення засідання методичної ради навчального закладу про
узагальнення вивченого досвіду з даної теми (проблеми);
- інформацію про навчальний заклад (установу): повна назва, юридична
адреса, контактні телефони;
- програму діяльності щодо розробки і впровадження певної теми
(проблеми);
- опис змісту ініціативи, обґрунтування її значущості для розвитку
регіональної системи освіти.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність базового закладу здійснюється
відповідно до чинного законодавства: Законів України “Про освіту”, “Про
бюджетну систему України”, “Про власність”, “Про місцеве
самоврядування” та нормативно-правових актів, що врегульовують
фінансово-господарську діяльність навчальних закладів; добровільних

внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги та інших
коштів, надходження яких не суперечить чинному законодавству
України.
5.2. Фінансово-господарська діяльність базового закладу здійснюється на
основі кошторису загальноосвітнього навчального закладу.
5.3. Кошти, що виділяються із районного і місцевого бюджетів,
використовуються на проведення консультативних семінарів, поповнення
матеріально-технічної бази закладу, видання матеріалів за результатами
роботи, забезпечення електронного зв’язку в мережі районних базових
закладів освіти.
6. Управління районними базовими закладами освіти
6.1. Науково-методичне управління діяльністю районного базового закладу
освіти здійснює Рокитнівський районний методичний кабінет спільно з
керівником базового закладу.
6.2. Науково-методичний супровід діяльності районного базового закладу
освіти здійснюють методисти Рокитнівського районного методичного
кабінету, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади (за їх
згодою).

