
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор _______________ 

_____________ М. Тарасенко 

___.___.2020 

 

ПЛАН  

засідань педагогічної ради _________________________ 

на 2020/2021 навчальний рік  

 

№ 

з/п 

Термін Зміст Відповідальні Форма 

проведення 

1 Серпень 1. Про обрання секретаря педради. 

2. Про підсумки діяльності закладу у 2019/2020 

навчальному році. 

3. Про схвалення проєкту Положення про 
педагогічну раду закладу. 

4. Про схвалення проєкту Положення про 

встановлення протиепідемічних заходів у закладі. 
5. Про схвалення проєкту Положення про 

індивідуальну форму здобуття базової середньої 

освіти в закладі. 
6. Про схвалення проєкту Положення про 

інституційну форму здобуття базової середньої 

освіти в закладі. 

7. Про схвалення Орієнтовних вимог до контролю 
та оцінювання навчальних досягнень учнів 

закладу у 2020/2021 н.р. 

8. Про схвалення змін до Освітньої програми 
закладу на 2020/2021 н.р. 

9. Про схвалення робочого навчального плану на 

2020/2021 н.р. 
10. Про схвалення Річного плану роботи закладу 

на 2020/2021 н.р. 

11. Про визначення структури навчального року 

та режиму роботи закладу у 2020/2021 н.р. 
12. Про облік та оцінювання курсів за вибором у 

2020/2021 н.р. 

13. Про схвалення онлайн платформи для 
організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання у 2020/2021 

н.р. 

14. Про схвалення змін до Правил внутрішнього 
трудового розпорядку в закладі. 

15. Про схвалення навчального навантаження 

педагогічних працівників закладу на 2020/2021 
н.р. 

16. Про попередження дитячого травматизму під 

час освітнього процесу в закладі у 2020/2021 н.р. 

Учителі-

предметники 

 

Класні керівники 
 

 

2 Вересень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 
2. Про оцінювання результатів навчання учнів 

третіх і четвертих класів НУШ. 

3. Про роботу закладу з питань попередження 
дитячого травматизму, охорони здоров’я дітей.  

  



4. Про роботу з батьками учнів закладу та 

особами, що їх заміняють, з питань профілактики 
домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі та булінгу.  

5. Про організацію та стан виховної роботи в 

закладі. 
6. Про організацію роботи з молодими 

спеціалістами 

3 Жовтень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 
2. Про схвалення Положення про дистанційну 

форму здобуття базової середньої освіти в закладі. 

3. Про затвердження списку педагогічних 

працівників, що атестуються у 2020/2021 н.р. 
4. Про підсумки проведення обліку з 

працевлаштування учнів 9 класу. 

5. Про проведення у 2020/2021 н. р. ДПА осіб, які 
здобувають початкову та базову середню освіту. 

6. Про організацію та стан позакласної роботи. 

Аналіз залучення учнів закладу в гуртках, секціях, 
факультативах 

  

4 Листопад 1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про схвалення Порядку визнання документів 

про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладу. 

3. Про визнання/невизнання документів про 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу, отриманих ними поза 
закладами освіти, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації або провадять освітню 

діяльність за акредитованою освітньою 
програмою 

  

5 Грудень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про затвердження Орієнтовного плану 

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладу у 2021 році. 

3. Про визнання/невизнання документів про 

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладу, отриманих ними поза 

закладами освіти, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою 

програмою. 

4. Про хід атестації педагогічних працівників 

закладу. 
5. Про стан обліку учнів закладу в І семестрі 

2020/2021 н.р.  

6. Про стан виконання освітніх програм в І 
семестрі 2020/2021 н.р.  

7. Про підсумки перевірки стану ведення робочих 

зошитів, зошитів для контрольних робіт, 
щоденників в І семестрі 2020/2021 н.р.  

8. Про стан виконання плану виховної роботи 

закладу в І семестрі 2020/2021 н.р. 

9. Про стан відвідування навчальних занять 
учнями закладу в І семестрі 2020/2021 н.р. 

10. Про систему роботи класних керівників, 

учителів, сестри медичної з попередження 

  



дитячого травматизму, профілактики 

правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу 
в І семестрі 2020/2021 н. р. 

6 Січень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про підсумки роботи з обдарованою молоддю 

(участь учнів у турнірах, олімпіадах, конкурсах 
тощо) у І семестрі 2020/2021 н. р. та про 

створення необхідних умов для розвитку учнів 

закладу у ІІ семестрі 2020/2021 н. р.  
3. Про затвердження нового професійного 

стандарту за професіями «Вчитель початкових 

класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО», «Вчитель з 

початкової освіти». 
4. Про схвалення Правил внутрішнього трудового 

розпорядку в закладі 

  

7 Лютий 1. Про виконання рішень попередньої педради. 
2. Про невідкладні заходи, спрямовані на 

збереження здоров'я дітей та належну організацію 

освітнього процесу в закладі.  

3. Про визнання/невизнання документів про 
підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу, отриманих ними поза 

закладами освіти, що мають ліцензію на 
підвищення кваліфікації або провадять освітню 

діяльність за акредитованою освітньою 

програмою 

  

8 Березень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 
2. Про звільнення від проходження ДПА учнів 4 

та 9 класів у 2020/2021 н. р. 

3. Про хід атестації педагогічних працівників. 
4. Про здійснення профорієнтаційної роботи з 

учнями 9 класу. 

5. Про визнання/невизнання документів про 

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладу, отриманих ними поза 

закладами освіти, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації або провадять освітню 
діяльність за акредитованою освітньою 

програмою 

  

9 Квітень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про підготовку до закінчення 2020/2021 н. р., 
організацію повторення вивченого матеріалу та 

проведення підсумкового контролю знань учнів 

закладу. 
3. Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників у 2020/2021 н.р.  

  

10 Травень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про виконання освітніх програм, оцінювання 
учнів закладу.  

3. Про стан виконання освітніх програм у ІІ 

семестрі 2020/2021 н.р.  
4. Про підсумки перевірки стану ведення робочих 

зошитів, зошитів для контрольних робіт, 

щоденників у ІІ семестрі 2020/2021 н.р.  
5. Про стан виконання плану виховної роботи 

закладу у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 

  



6. Про стан відвідування навчальних занять 

учнями закладу у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 
7. Про переведення учнів 1-8-х класів на 

наступний рік навчання.  

8. Про нагородження учнів 2-8-х класів 

похвальними листами «За високі досягнення у 
навчанні». Спільне засідання з Радою школи 

11 Червень 1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про результати виконання Освітньої програми 
закладу у 2020/2021 н.р. 

3. Про ефективність виконання варіативної 

складової робочого навчального плану у 

2020/20201 н.р. 
4. Про стан обліку учнів закладу у ІІ семестрі 

2020/2021 н.р. 

5. Про попереднє навчальне навантаження 
педагогічних працівників на 2021/2022 н. р. 

6. Про випуск учнів 9 класу. 

  

 


