
29 серпня відбулося засідання педагогічної ради №1 

 «Аналіз роботи у 2017-2018 навчальному році. Організований 

початок 2018-2019 навчального року. Серпнева педагогічна 

конференція» 

 
Порядок денний: 

1.Участь у міській педагогічній конференції в он-лайн режимі (директор школи 

Фофанов В.А.). 

2.Про виконання рішень попередніх педагогічних рад (директор школи         

Фофанов В.А.). 

3.Про підсумки навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.: 

3.1. Результати ДПА в 4, 9, 11 класах (заступник директора з НВР  Патерило А.І.); 

3.2. Результати ЗНО  в 11  класі (директор школи Фофанов В.А.); 

3.3. Працевлаштування учнів 9,11 класів (заступник директора з НВР Зайцева В.О.). 

4. Про організацію навчально-виховного процесу у 2018-2019 н.р.: 

4.1.Про освітню програму, план роботи, режим роботи школи на 2018-2019 н.р. 

( директор школи  Фофанов В.А.); 

4.2.Про організацію методичної роботи та роботи методичної ради школи. Стан 

впровадження вимог щодо НУШ ( директор школи  Фофанов В.А.); 

4.3. Про методичні рекомендації, щодо викладання навчальних предметів у 2018-

2019 н.р. (заступник директора з НВР Патерило А.І.). 

4.4.Вимоги щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму у  школі  

(заступник  директора  з  НВР Патерило А.І.); 

4.5. Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2018-2019н.р.  

(заступник  директора  з  НВР    Патерило А.І.); 

4.6. Про навчальну практику учнів 1- 8 класів (заступник  директора  з  НВР    

Патерило А.І.); 

4.7. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів та факультативів у 2018-

2019 н.р. (заступник   директора  з  НВР Патерило А.І.); 

4.8. Про організація індивідуального навчання з учнями (заступник директора з НВР  

Патерило А.І.); 

5.Про задачі виховної  роботи  у  школі  у  2018-2019 н.р. (заступник директора з 

НВР Зайцева В.О.). 

6.Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями 

учнів  10 класу та визначення претендентів на отримання свідоцтва з відзнакою 

учнів 9 класу у 2019 р. (директор школи Фофанов В.А.) 

7.Про атестацію педагогічних працівників у 2018-2019 н.р. (директор школи 

Фофанов В.А.). 

8. Медичні огляди учнів та працівників школи (директор школи  Фофанов В.А.); 

9. Організація гарячого харчування у новому навчальному році (заступник  

директора  з  НВР Патерило А.І.); 



10. Дотримання вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності та санітарних 

правил та норм (директор школи Фофанов В.А.);  

11. Про забезпечення підручниками учнів школи (завідуючий бібліотекою          

Хілобок Л.П). 

12. Про накази і листи органів управління освітою та місцевого самоврядування, 

плани роботи міського департаменту освіти і КМНМЦ на 2017-2018н.р.(директор 

школи Фофанов В.А.). 

 
 


