
30 серпня 2017 року відбулося засідання педагогічної ради №1  

«Аналіз роботи за 2016-2017 н.р. Організований початок 2017-2018 н.р. 

Серпнева педагогічна конференція». 

 

Порядок денний: 

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

В.А.Фофанов). 

2.Про підсумки навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р.: 

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

- результати ЗНО в 11 класі   (заступник   директора  з  НВР Патерило А.І.); 

- місце ЗОШ №24 в рейтинзі навчальних закладів (директор школи В.А.Фофанов); 

- працевлаштування учнів 9,11 класів (заступник директора з НВР Зайцева В.О.). 

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

- затвердження Навчального плану Кременчуцької ЗОШ №24  на 2017-2018 н.р. 

(директор школи Фофанов В.А.); 

- затвердження режиму роботи Кременчуцької ЗОШ  №24 на 2017-2018 н.р. 

(директор школи  Фофанов В.А.); 

- затвердження   Плану роботи  Кременчуцької ЗОШ  №24 на 2017-2018н.р.  

(директор школи Фофанов В.А.); 

- вимоги щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму у  школі  

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

- організація індивідуального навчання з учнями у 2017-2018 н.р. (заступник 

директора з НВР  Патерило А.І.); 

- медичні огляди учнів та працівників школи (директор школи  Фофанов В.А.); 

- організація гарячого харчування у новому навчальному році (заступник  

директора  з  НВР Патерило А.І.); 

- проведення свята «Перший дзвоник» та першого уроку (директор школи    

Фофанов В.А.);  

- про оцінювання учнів 1-2 класів та факультативних занять  у 2017-2018 н.р. 

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

- про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2017-2018н.р.  

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

- про проведення  навчальної практики учнів 1- 8 класів  у 2017-2018 н.р.  

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

- дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки та санітарних правил та норм 

(директор школи Фофанов В.А.);  

- про забезпечення підручниками учнів школи станом на 1 вересня 2017-2018 н.р. 

(завідуючий бібліотекою  Хілобок Л.П). 

4. Про методичні рекомендації, щодо викладання навчальних предметів у    2017-

2018 н.р. (заступник директора з НВР Патерило А.І.).  



5. Про  організацію  виховної  роботи  у  навчальному  закладаі у  2017-2018 н.р. 

(заступник директора з НВР Зайцева В.О.). 

6. Про тарифікацію педагогічних працівників школи на 2017-2018н.р.  

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

7. Про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 н.р. (директор школи 

Фофанов В.А.). 

8. Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями за 

підсумками навчання у 10 класі. (директор школи Фофанов В.А.) 

9. Про визначення претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою  за 

підсумками навчання у 9 класі (директор школи Фофанов В.А.) 

10. 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.). 

 

  


