
 

                                                 ПРОТОКОЛ № 1 

                                засідання педагогічної ради 

                   учителів Погорільського ЗСО І – ІІІ ступенів 

                                         від 28.08.2021 року 

 

Голова педагогічної ради : Тимощенко Н.П. 

Присутні: 

Євмененко Т.Г.                     Коробко О.І.                             

 

Євмененко І.М.                    Степанченко С.І.                    Населевець М.М. 

 

Заяць В.С.                             Кочанова О.А.                       Степанченко Д.В. 

 

Тишик В.О.                          Лисенко   О.О.                        Приліпко Д.В.                           

Васильєва Н.І.                      Кривенко Д.Г.                         Степанченко В.Б. 

Помаз Г.В.                           Лось Г.А.                                  Тишик В.О. 

                                                                        

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :         

1.Круглий стіл "Про підсумки, проблеми та реалії" (аналіз діяльності закладу  

у 2020-2021 н.р.). 

2. Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н.р.: 

 обговорення і погодження річного плану роботи закладу; 

 затвердження структури  2021-2022н.р. та режиму робити закладу; 

 робота закладу з охорони життя та здоров′я  учасників  освітнього 

процесу; 

 затвердження роботи МО; 

 погодження режиму роботи ГПД; 

 про оцінювання навчальних досягнень 1 -4 кл. НУШ та предметів 

варіативної складової; 

 введення профілю навчання  та поглибленого вивчення предметів. 

3. Про погодження Освітньої програми закладу на 2021-2022 н.р. 

4. Про організацію та вивчення предмету "Захист України". 

5. Про попередження дитячого травматизму. 



6.Про затвердження мережі закладу. 

7.Про використання в освітньому процесі навчальних програм факультативів 

та курсів , які раніше мали гриф МОН і були включені до Переліку 

навчальної літератури та навчальних програм  у попередні роки. 

8.Про організацію освітнього процесу в ЗДО «Ромашечка» в 2021 – 2022 н.р. 

 

СЛУХАЛИ  1:  

Тимощенко Н.П. - директора закладу, про аналіз діяльності   закладу у 2020-

2021 н. р.- «Текст доповіді додається до протоколу». 

УХВАЛИЛИ 1 : 

 1.Завершити підготовку закладу  загальної середньої освіти  до 2021 – 

2022 навчального року  та забезпечити створення навчального простору , 

який задовольнятиме індивідуальні потреби кожного здобувача освіти. 

                                         Адміністрація закладу, до 01.09.2021р. 

2.З метою організації освітнього процесу здобувачів освіти 1 -4 класів 

закладу у рамках Концепції  «Нова українська школа» сприяти формуванню 

компетентнісно-розвивального освітнього середовища для навчання і 

виховання молодших школярів згідно з вимогами нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти. 

                              Учителі початкових класів, 2021 -2022 н.р. 

3.Освітній процес у закладі у 2021 -2022 н.р. організувати відповідно до 

Закону України  «Про загальну середню освіту», статті 10. 

                             Учителі закладу, 2021- 2022 н.р. 

4.Для організації освітнього процесу у закладі щодо виконання 

навчальних планів та програм з природничо-математичних та суспільно-

гуманітарних дисциплін активізувати роботу щодо створення належних умов 

для реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання , у  тому 

числі за рахунок раціонального використання варіативної складової Типових 

навчальних планів. 

                             Учителі закладу, 2021- 2022 н.р. 

5.Створити належні умови для реалізації Концепції  національно-

патріотичного виховання дітей і молоді в процесі вивчення суспільно-

гуманітарних та природничо-математичних дисциплін. 

                              Адміністрація закладу, 2021-2022 н.р. 

6.Продовжити роботу щодо виявлення , підтримки обдарованої 

учнівської молоді. Посилити науково-методичний супровід  підготовки 

здобувачів освіти до участі у всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних 

конкурсах,  турнірах, змаганнях. 

                              Учителі закладу, педагог-організатор,2021- 2022 н.р. 



7.З метою недопущення проявів булінгу та антисоціальної поведінки, 

росту злочинності, безпритульності й бездоглядності, інших негативних 

явищ  у підлітковому та молодіжному середовищі: 

7.1.спланувати роботу з учнівською молоддю , спрямовуючи зусилля 

на формування здорового способу життя, створення безпечного середовища 

та умов для вирішення конфліктних ситуацій; 

7.2.продовжити взаємодію з усіма зацікавленими структурами 

(службою у справах дітей, громадськими організаціями щодо правової освіти 

учнівської молоді та батьківської громадськості). 

                              Заступник директора з ВР, 2021- 2022 н.р. 

8.Продовжити роботу щодо створення ефективної системи 

національно-патріотичного виховання у закладі, спрямованої на формування 

у підростаючого покоління почуття поваги та гордості за свою країну, за свій 

народ, його культурно-духовну спадщину та історію, з цією метою: 

8.1.сприяти розвитку системи допризовної підготовки учнівської 

молоді, формування готовності до захисту своєї держави та військової 

служби; 

8.2.активізувати проведення заходів національно-патріотичного 

спрямування. 

                              Заступник директора з ВР, 2021- 2022 н.р. 

 

СЛУХАЛИ  2:  

Тимощенко Н.П.  - директора закладу,  про основні розділи річного плану 

роботи закладу у 2021– 2022 н.р., про структуру  2020-2021 н. р., про  режим 

роботи закладу у 2020-2021 н.р., про режим роботи ГПД у 2021-2022н.р., 

про систему роботи  закладу  з охорони життя та здоров'я дітей,. 

ВИСТУПИЛИ 2: керівники МО: суспільно-гуманітарних дисциплін –

Лисенко  О.О., природничо-математичних дисциплін – Населевець М.М., 

початкових  класів – Коробко О.І., класних керівників –Помаз Г.В. про   

планування роботи МО на 2021 -2022 н.р. 

Євмененко Т.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи, про 

оцінювання навчальних  досягнень 2-4 класів  НУШ та предметів варіативної 

складової, введення профілю навчання та поглибленого вивчення предметів  

згідно моніторингового дослідження серед батьків учнів 8-9 та 10-11 класів, 

проведеного у травні 2021 року    (заяви батьків). 

 УХВАЛИЛИ 2: 

       1.Погодити план роботи закладу на 2021 - 2022 н.р. 

       2.Затвердити структуру  2021-2022 н.р. 



       3. Затвердити  режим роботи закладу на 2021- 2022 н.р. та  правила 

внутрішнього трудового розпорядку працівників закладу. 

       4.Затвердити  плани роботи МО на 2021 -2022 н.р. 

       5.Погодити режим роботи ГПД. 

       6.Оцінювання навчальних досягнень учнів у  першому – другому  класах 

здійснювати вербально  згідно «Методичних рекомендацій  щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів у 1-4 класах» затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України  від 13.07.2021 р. № 813, у 3-4 класах – 

рівневою оцінкою. 

       7.Оцінювання навчальних предметів варіативної складової  у 5 – 11 

класах здійснювати вербально. Облік занять курсів за вибором  здійснювати 

в окремому журналі. 

       8.Ввести профільне навчання у 2021 -2022н.р. у такому порядку: 

      8.1. 10 клас -  профіль українська філологія ; 

      8.2.  11 клас – профіль українська філологія. 

       9.Ввести поглиблене вивчення предметів у такому порядку : 

      9.1. 8 клас – українська мова; 

                9.2. 9 клас – українська мова. 

        

 СЛУХАЛИ  3: 

Тимощенко Н.П. – директора закладу про погодження Освітньої програми 

Погорільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на 2021/2022 

навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ 3: 

     1.Освітню програму Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів на 2021/2022 

навчальний рік погодити. 

 

СЛУХАЛИ  4: 

Тимощенко Н.П. – директора закладу про організацію та вивчення предмета 

"Захист України". 

УХВАЛИЛИ 4: 

    4.1.Вивчення предмета «Захист України» у 2021 – 2022 н.р. здійснювати 

відповідно до навчальної програми для 10- 11 класів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.  

 



СЛУХАЛИ  5: 

Євмененко  Т.Г. – заступника директора з НВР про попередження дитячого 

травматизму – «Текст доповіді додається до протоколу». 

УХВАЛИЛИ 5: 

Класним керівникам: 

5.1.Проводити бесіди з техніки безпеки перед канікулами . 

5.2.Використовувати інтерактивні технології при проведенні годин 

спілкування з профілактики травматизму. 

Вчителям-предметникам: 

5.3.Перед проведенням спортивних змагань , практичних і лабораторних 

робіт  на уроках проводити інструктаж з техніки безпеки. 

 

СЛУХАЛИ 6: директора закладу Тимощенко Н.П. про затвердження мережі 

закладу. Мережа Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів на 2021/2022 навчальний 

рік така: 

1 клас – 5 учнів; 

2 клас – 8 учнів; 

3 клас – 6 учнів; 

4 клас – 10 учнів; 

5 клас – 11 учнів; 

6 клас – 5 учнів; 

7 клас – 6 учнів; 

8 клас – 6 учнів; 

9 клас – 4 учнів; 

10 клас – 6 учнів; 

11 клас – 5 учнів. 

Всього 72 учні. 

УХВАЛИЛИ 6: Мережу Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів на 2021/2022 

навчальний рік прийняти за основу. 

 

 



СЛУХАЛИ 7: 

Тимощенко Н.П. - директора закладу, про використання в освітньому процесі 

навчальних програм факультативів та курсів , які раніше мали гриф МОН і 

були включені до Переліку навчальної літератури та навчальних програм  у 

попередні роки. 

ВИСТУПИЛИ 7: 

1.Помаз Г.В. - учитель української мови та літератури, про використання в 

освітньому процесі навчальної програми курсу «Сучасна українська 

літературна мова: морфологія» Береша О.І., Гнатковича Т.Д., Ківеждія О.В., 

Шкурди М.І., 2018р., видавництво «Гражда».   

2.Цирулік О.І.- учитель зарубіжної літератури, про використання в 

освітньому процесі навчальної програми курсу  «У світі літературної казки» 

Ю.Боліла, 2018 р., видавництво «Олімп» 

УХВАЛИЛИ 7: 

1.Погодити використання в освітньому процесі навчальних програм  курсу 

«Сучасна українська літературна мова: морфологія» Береша О.І., Гнатковича 

Т.Д., Ківеждія О.В., Шкурди М.І., 2018р., видавництво «Гражда»  та курсу 

 «У світі літературної казки» Ю.Боліла, 2018 р., видавництво «Олімп», які 

раніше мали гриф МОН і були включені до Переліку навчальної літератури 

та навчальних програм  у попередні роки. 

 

СЛУХАЛИ 8: 

Лось  Г.А. – завідувача  ЗДО «Ромашечка» , про організацію освітнього 

процесу в ЗДО  2021 - 2022 н.р.:   -«Текст доповіді додається до протоколу». 

УХВАЛИЛИ 8: 

 1.Запровадити посилений протиепідемічний режим  та чітко дотримуватись 

всіх заходів щодо недопущення на території закладу корона вірусної 

хвороби. 

2.Затвердити річний план, освітню програму, форми планування освітньо-

виховного процесу та розклад занять на 2021-2022 н.р. 



 3.Сприяти забезпеченню розвитку самоосвіти, самореалізації та 

самовдосконалення педагогів для підвищення результативності освітнього 

процесу.  

 

Голова педради                                Н.П.Тимощенко 

Секретар                                            Т.Г.Євмененко 


