
Теми засідань педагогічних рад 
Засідання І. 30.08.2019 р. 

1. Аналіз методичної роботи за 2018-2019 н. р. 

2. Аналіз результатів ДПА у формі ЗНО у порівнянні з річними оцінками з 

предметів. 

3. Аналіз виховної роботи за попередній навчальний рік. 

4. Затвердження освітніх програм Нововоронцовської ЗОШ І - ІІІ  

      ступенів №1. 

5. Звіти психолога та соціального педагога школи. 

6. Затвердження плану роботи щколи на 2019 – 2020 навчальний  рік. 

7. Про режим роботи школи в 2019 – 2020 н. р. 

8. Затвердження правил внутрішнього розпорядку школи. 

9. Про доцільність оцінювання учнів 2-го класу. 

10.  Про організацію навчальної практики протягом навчального року. 

 

Засідання ІІ. Листопад 

1. Опрацювання ІІ етапу (проектувальний) обласної науково-методичної 

проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в 

умовах створення єдиного простору 2018 – 2023 рр.». 

2. Стан викладання образотворчого мистецтва у закладі. 

3. Психолого-медико-педагогічна характеристика новоприбулих учнів. 

4. Атестація педагогічних працівників у 2019 -2020 н. р. Підвищення фахової 

майстерності. 

5. Виконання рішень попередньої педради. 

 

 

Засідання ІІІ. Січень 

1.  Формування та забезпечення системного підходу до реалізації мети 

науково-методичної проблеми. (заступник з ВР, голова ШМО класних 

керівників, класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог). 

2.   Стан викладання предметів у початкових класах. 

1. Виконання навчальних програм за І семестр. 

2. Методична робота у І семестрі. 

3. Виконання рішень попередньої педради. 

 

 

Засідання ІV. Квітень. 

1. «Результати впровадження моделі соціалізуючого простору та якісні зміни 

в навчально-виховному середовищі навчального закладу»(голови МО). 

      2.  Стан викладання зарубіжної літератури. 

1. Виконання державного стандарту в 1 – х класах. 

2. Підсумки атестації педпрацівників. 

3. Звільнення учнів 9, 11 класів від ДПА. 

4. Про допуск учнів 9, 11 класів до ДПА. 

5. Про профілізацію 10 класів у 2020 – 2021 н. р. 

 



 

 

 

Засідання V. Травень 

1. Про стан викладання інформатики . 

2. Про закінчення учнями 1 – 4 класів навчального року та переведення до 

наступного класу. 

3. Нагородження учнів 2 – 8, 10 – х класів похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні». 

4. Випуск учнів 9, 11 класів. Нагородження грамотами та іншими 

відзнаками. 

5. Про перевід учнів 5 – 8, 10 класів до наступних класів. 

6. Аналіз результатів успішності учнів за підсумками 2019 – 2020 н. р. 

 

 

Засідання VІ.  

1. Виконання річного плану роботи. Підсумки роботи колективу над 

навчально – методичною проблемою області, закладу. 

2. Аналіз гурткової роботи у 2019-2020 н. р., результати, досягнення учнів. 

3. Погодження варіативної частини навчального плану на 2020 – 2021 н. р. 

та попереднього педагогічного навантаження. 

4. План підготовки до 2020 – 2021 н. р. Графік відпусток педагогічних 

працівників. 

 

 

 

 

 

 


