
План педагогічних рад на 2017-2018 н.р. 

 

Тема Термін 

проведенн

я 

Відповідальни

й 

Відмітк

а про 

викон. 

1.Про вибори секретаря педради. 
2. Про створення комісії по перевірці виконання 

рішень педрад. 
3. Про підсумки   
 навчально-виховного процесу в  школі за  2016-

2017 н.р. та завдання на  2017-2018 н.р. 
Пріоритетні напрямки розвитку школи в умовах 

реалізації національної освітньої ініціативи 
«Нова українська школа». 
4.Про затвердження       

річного  плану роботи на 2017-2018 н.р. 
5.Про затвердження правил внутрішнього 

шкільного розпорядку, режиму  школи на 2017 – 
2018 н.р. 
6.Про систему роботи школи з охорони праці. 

7. Про оцінювання рівня навчальних досягнень 
учнів 2-го класу та варіативної складової 
навчального плану. 

серпень 
2017р. 

 

 

 

Верхова В.Ю., 

керівники 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 
2. Про створення в колективі навчального 
закладу умов для науково-дослідницької роботи 

педагогів та учнів; обмін передовими 
педагогічними ідеями, розвиток творчої 

співпраці. 
3.Про результативність   допрофільного та  
профільного навчання  учнів школи. 

4.Про стан викладання фізики та астрономії. 

листопад 
2017р. 

 

Савенко Н.В., 

керівники 

ШМО 

 

 

Кудлай А.Б. 

Верхова В.Ю. 

 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про інтеграцію навчання як засіб 
забезпечення системних знань учнів  з різних 

галузей науки в рамках освіти для сталого 
розвитку та соціалізації особистості 
громадянського суспільства. 

 3.Про збереження і зміцнення фізичного та 
психічного здоров'я учнів як одне із  важливих 

завдань сучасної школи. 
4. Про роботу методичних об’єднань і творчих 
груп з використання та творчого впровадження 

перспективного педагогічного досвіду. 
5. Про організацію роботи школи з ЦЗ. 

січень  

2018р. 

 

Творча група 

вчителів 

 

Горбатко А.О. 

Савенко Н.В. 

 

 

Верхова В.Ю. 

 

 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 
2. Про роботу закладу  в рамках концепції 

«Нової української школи». 

березень  
2018 р. 

 

Верхова В.Ю., 

 



3. Про роботу педколективу щодо її реалізації 

Концепції  превентивного виховання дітей і 
молоді. 

4. Про підсумки атестації педагогічних 
працівників в 2017-2018 н.р. 
5. Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та 

проведення державної підсумкової атестації. 
Про вибір предмета для здачі ДПА в 9 класі. 

творча група 

Керівник МО 

класних 

керівників 

Верхова В.Ю. 

Савенко Н.В. 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про результативність навчання учнів школи 

як  показник ефективності    організації 

навчально-виховного процесу в закладі. 

3.Про  переведення учнів  1-8, 10-го 

класів   до  наступних  класів.Підведення  підсум

ків навчального  року. 

4.Про  нагородження  учнів  похвальними  листа

ми та  грамотами за  
 відмінні  успіхи    в       навчанні. 
5.Про розвиток гармонійної особистості 

ресурсами учнівського самоврядування. 
6. Про збереження життя і здоров’я дітей та 

запобігання нещасних випадків під час літнього 
відпочинку та оздоровлення. 

травень 

2018 р. 

 

Савенко Н.В., 

керівники 

ШМО 

 

Класні 

керівники 

 

 

Савенко Н.В. 

 

Бабенко Н.С. 

 

Верхова В.Ю. 

 

 
 


