ВІД РЕДАКЦІЇ

Реформування шкільної освіти потребує налагодження повної і надійної системи інформування педагогічних працівників про документи, які складають нормативно-правовуі
методичну базу навчальної роботи. Практика свідчить про те, що наявність інтернет-сайтів
з наповненою базою відповідних документів не забезпечує системний нормативно-правовий і методичний супровід роботи педагога. На це вказують характер запитань до колег,
звернення в соціальних мережах, вимушені консультації.
Для вирішення проблеми підготовлено УЧИТЕЛЬСЬКІ КОДЕКСИ для шкіл різних
ступенів:початкової, основної та старшої. Кожний з них включає нормативно-правові акти
вищих органів влади, Міністерства освіти і науки України, а також відомчі інструктивнометодичні документи з питань організації й планування освітнього процесу. Всі документи
друкуються в контрольному (актуальному) стані. Видання можуть доповнюватися матеріалами, які розроблені редакцією і надають роз’яснювальну допомогу користувачеві. Якщо
такі матеріали спеціально не обумовлені, то подаються в квадратних дужках.
Кодекси забезпечують інформаційну готовність педагога до початку нового навчального року, допомагають в укладанні робочих планів, використовуються в календарно-тематичному плануванні, слугують надійним нормативним джерелом у повсякденній роботі.
Окреме їх завдання — надання методисту упорядкованого масиву документів для сервісного
обслуговування навчальних закладів в умовах реформування місцевих структур.
Перші редакції кодекси випускаються в такій послідовності: у червні — початкова;
у липні — основна; у серпні — старша школа. Наступні редакції готуються протягом літніх місяців для доповнення попередньої новими документами. Кінцева мета — забезпечення
інформаційної повноти видань до початку занять 1 вересня.
Для забезпечення можливості формування чергової редакції кодекс не прошивається,
натомість має готові отвори для розміщення в теці (зшивачеві) з роз’ємним замком. Нові
документи надходять передплатникам періодичних журналів до початку навчального року
в складі комплектів «ЗМІНИ».
Учительський кодекс має дві частини: друковану (журнальну) і електронну. В останній
вміщуються документи великого обсягу. Електронна частина передається користувачеві
через інтернет. Після чого він «скачує» відповідні файли на свій комп’ютер.
Видання можна придбати звернувшись за електронною адресою: amaslova@ifl.com.ua або
телефонами (050) 92-92-208; (097) 257-85-37; (044) 528-28-75. Ціна — 150 грн. (з пересилкою).
Учительський кодекс — перший крок до академічної свободи вчителя. З ним вирушаємо
шляхом змін.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

