
Наради  при  директорові
2015 - 2016 н.р.

місяць Зміст Місяць Зміст

серпень 1.Стан  готовності  школи  до  роботи  в 
новому  2015-2016 навчальному  році
2. Забезпечення  організованого  початку 
навчального  року
3. Про  планування  навчальних  дисциплін  у 
2015-2016 н.р.
4. Про  організацію  методичної  роботи
5.Про  проходження  медичного  огляду 
педагогічними  працівниками

 

лютий 1. Стан  ведення  особових  справ  учнів
2. Про організацію  системи  повторення
3. Дотримання  об»єктивності  при 
виставлені  учнями  оцінок. Індивідуальна
робота  із  слабкими  учнями. 
4.  Про  проведення  місячника 
педагогічної  майстерності
4. Про  активізацію  профілактичної 
роботи  щодо  попередження  насильства 
серед  дітей.

вересень 1. Ознайомлення   з  перспективним  планом 
контролю  за  станом  викладання  і  рівнем 
знань учнів.
2. Про  методичні  рекомендації  щодо 
викладання  предметів   4,  6  класах та  в 
інших  класах
3. Про  дотримання  Інструкції  щодо  ведення 
шкільної  документації  та  ведення 
електронного  журналу
4. Про  розгляд календарних  та  виховних 
планів 
5. Про  вдосконалення  роботи  з 
обдарованими  та  здібними  учнями.
6. Про  моніторинг індивідуального  навчання
7.Про  медико - педагогічний  контроль
8. Охорона  праці  в  школі,  організація  роботи
 з  техніки  безпеки  та  запобігання 
дорожньо-транспортному  травматизму.
9. Організація  роботи  учнівського 
самоврядування  та  роботу  гуртків
10.Попередження  випадків  застосування 
педпрацівниками  до  учнів  будь-яких  форм 
насильства

березень 1. Стан  ведення  зошитів  з  української 
мови
2 Про  підсумки класно-узагальнюючого
контролю  у  8  класі
3. Про  збереження  шкільного майна  і
санітарний стан школи
4. Про підготовку і проведення Дня ЦО в
школі
5. Про  роботу  школи  під  час  весняних 
канікул

жовтень 1. Про  підсумки  проведення  Всеукраїнського 
рейду «Урок» та  проведення  місячника 
всеобучу
2.  Про  підсумки  перевірки  ведення  шкільної 
документації
3. Про    проведення  перевірки техніки
читання 
5 Про  роботу  з  молодими спеціалістами
6. Проведення  шкільних  олімпіад.
7. Про проведення  інвентарізації   шкільного
майна

квітень 1. Про  затвердження  плану  заходів 
щодо  організованого  закінчення 
2015-2016 н.р.
2.Стан  ведення  щоденників  учнями
3. Про підсумки перевірки  класних 
журналів
4.  Стан  відвідування  учнями  школи
5.  Про стан роботи гуртків

листопад 1. Стан  ведення  зошитів початкових класів
2. Перевірка  стану   збереження   підручників
3. Стан  відвідування  учнями  школи
4.Про  збереження  шкільного  майна.
5. Про підсумки перевірки  учнівських 
щоденників  та  ведення  класних  журналів
6.Про  роботу  над шкільним методичним
проектом
7.Про результати моніторингу індивідуального
навчання

травень 1. Про  стан  підготовленості  учнів  4 
класу  до переходу  в  школу  II ступеня
2. Про затвердження  комісії  для
проведення державної  підсумкової 
атестації  в 4  класі
3.Про  підсумки  проведення  Дня ЦО  в
школі.
4. Про  організацію  літньої  оздоровчої 
компанії  та  запобігання  дитячому
травматизму
5.  Про  затвердження графіку відпусток
працівників школи

грудень 1. Про  підсумки  шкільних предметних
олімпіад,  та  роботу  з  здібними  учнями.
3. Організація  закінчення  1  семестру 
2015-2016 н.р
3. Про  проведення  тижня  правових  знань
4. Про  організацію  проведення  новорічних 
свят  та  зимових  канікул.
5. Про  проведення  інструктажів  з  техніки 
безпеки  та  безпеки  життєдіяльності  учнів.

червень 1.Про  результати  проходження
навчально – виробничої  практики  в 
перевід  учнів  у  наступні  класи
2. Стан  ведення  шкільної документації

січень 1. Про  розгляд календарних  та  виховних 
планів 
2. Підсумки  перевірки  техніки  читання, 
ведення  шкільної  документації
3. Результати  контрольних  робіт
4. Стан  ведення щоденників  учнів
5. Про  проведення  профілактичної  роботи 
захворюваності  на  грип  та  ГРВі
6. Про  організацію  роботи  з  охорони  праці 
та  цивільної  оборони

 



ЦИКЛОГРАМА  РОБОТИ  З  ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ
 

2015-2016 н.р.  

місяць Методоб»єднання  класних  керівників Психолого- педагогічний  семінар

Вересень 1.  Основні завдання  методоб»єднання 
класних  керівників на 2015-2016 н.р.
2. Методичні  рекомендації  з  питань 
організації  роботи  у   школи  2015- 2016
н.р.

жовтень «Збереження духовного, морального та
фізичного здоров ’я учасників педагогічного
процесу як чинник соціалізації особистості.» 

листопад 1. Про  результати  планування  виховної
 роботи  на  1  семест
2.»Критерії  оцінки соціальних  якостей 
учнів»

грудень
«Навчальна та міжособистісна взаємодія
педагогів та учнів: конфлікти та шляхи їх
вирішення» 
 

січень 1 «Особливості взаємодії учня та
вчителя у  процесі соціалізації
особистості.»

2. Огляд  новин методичної  літератури
лютий «Формування психолого-педагогічної

культури батьків. Сучасні форми взаємодії з
батьками.» 

березень «Нові підходи до розвитку громадянської
активності учнів.»

квітень «Творча діяльність як засіб особистісного
зростання та гармонізації стосунків учнів.» 

травень 1.Підведення  результатів роботи  МО. 
аналіз  роботи
2. Аналіз  роботи  класних керівників
2.Обговорення  плану  роботи  на  новий
навчальний  рік



                                                                                 Затверджено
                                                                                                                      Рішення  педради №  
                                                                                                                       Від  « ___»  __________2015
                                                                                                                      Голова  педради                     
                                                                                                                                          В.М. Рудковська

План  роботи
Педагогічної  ради  вчителів

2015-2016 н.р.

№
з/п

термін Зміст Відповідальні

1. Серпень 1. Підсумки  навчально – виховного  процесу  за    
     2014-2015 н.р.
2. Затвердження  плану  роботи школи   та
навчального  плану на  2015-2016 н.р.
4. «Шляхи реалізації Програми обласного
науково-методичного проекту «Освітні
стратегії соціалізації особистості
громадянського суспільства».

3. Оцінювання учнів  2  класу

Рудковська В.М.

Рудковська В.М.

Рудковська В.М.

.3 Листопад 1. Вивчення стану питання організації
індивідуального навчання учнів 5,7. 9 кл.
Результативність роботи вчителів

Рудковська В.М.
Вчителі-предметники

4 Січень 1. Якість освіти: оцінювання навчальних
досягнень і моніторинг якості освітніх послуг
за I семестр. 
Звіти класних керівників та класоводів(за
матеріалами моніторингових досліджень)
. 
 2.Профілактика захворювання  дітей та 
формування здорового  способу життя 
засобами навчальних 
предметів  «Основи здоров ’я»  та «Фізична
культура  та  роботи  наркопосту»

Класні  керівники.

Рудковська ВМ.

Кудлай Л.Б.

.5 Березень 1.«Виховання Людини-Патріота як пріоритетна
складова процесу соціалізації особистості.» 
2.Про систему  роботи вчителя біології Кудлай
Л.Б.

2.Про  закінчення  2015-2016 н.р.  та  про 
державну  підсумкову  атестацію. Вибір предмета
на державну підсумкову атестацію

Творча  група

Рудковська В.М.

6 Травень. 1.Про  затвердження  завдань  на  державну 
підсумкову  атестацію.

Вчителі-предметники

7 Червень 1. Про  підсумки  навчання та  виховання  
учнів  за  2015-2016 н.р.
2.Переведення  учнів  до  наступних класів

Кл. керівники

Рудковська В.М.

8 Червень 1. Про  випуск  учнів 9  класу
2.  Планування  навчально – виховної роботи
на  2015 – 2016 н.р.

Рудковська В.М.


