
Протокол №1 

від 31серпня 2021 року 

засідання педагогічної ради 

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» 

Присутні: Ярошенко Н.В., Фастовець О.М., Сіренко А.В., Дяченко В.О., 

Попрійчук Н.П., Кондратюк Г.П., Сагач Н.В ., Притис Ю.В., Алексєєнко Ю.В., 

Кравченко Н.О., Гавриленко Л.В., Хлевнушко Н.С., Бондаренко Т.Б., Сіренко 

О.Ф., Багдасарян Г.С., Піддубна Л.О., Власенко О.М., Радіонов М.А 

Порядок денний 

1. Про підсумки роботи та завдання педагогічного колективу на 2021 – 2022 

навчальний рік. 

2. Затвердження плану роботи. 

3. Про єдине місце фіксації проведення занять та оцінювання (не 

оцінювання) курсів за вибором та факультативних занять варіативної складової 

робочого навчального плану. 

4. Про доцільність проведення навчальної практики та навчальних 

екскурсій. 

5. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1, 2, 3, 4 класів у Новій 

українській школі. 

6. Про затвердження структури 2021/2022 навчального року. 

7. Про затвердження навчальних програм, які будуть використовуватись  в 

освітньому процесі закладу.  

8. Здійснення виховного процесу відповідно до діючих державних програм, 

інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в закладі. 

9. Про схвалення переліку підручників, які будуть використовуватись в 

освітньому процесі закладу 2021/2022 навчальному році. 

10. Про затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

11. Про режим ГПД. 

12. Про порядок використання електронних версій підручників. 

13. Про організацію освітнього процесу в 10, 11 класах закладу. 



14. Про організацію інноваційної діяльності в закладі в 2021/2022н. р. 

15. Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

16. Про виконання поставлених цілей і завдань Стратегії (Політики) та 

процедури забезпечення якості освіти закладу у 2020/ 2021 н. р. 

17. Про вибір модулів з фізичної культури та вибір технології з трудового 

навчання. 

18.  Про результати ЗНО 2021: успіхи, проблеми, шляхи підвищення якості 

знань. 

19. Про виконання Програми розвитку закладу за 2020/ 2021 н. р. 

20. Про індивідуальне навчання учнів. 

21. Про затвердження кандидатур претендентів випускників 9 класу на 

отримання свідоцтв із відзнакою. 

22. Про забезпечення функціонування закладу в умовах Нової української 

школи. 

23.Реалізація мистецької освітньої галузі: 1- 4 класи («Мистецтво: 

образотворче мистецтво», «Мистецтво: музичне мистецтво») 

 

1. Вирішили: 

1.Педагогічному колективу закладу: 

1.1. Опрацювати методичні рекомендації Міністерства освіти і науки 

України про викладання  навчальних предметів  у закладах загальної середньої 

освіти в 2021/2022 навчальному році. 

1.2. Забезпечити організацію освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вимог Державного стандарту початкової освіти та Концепції Нової 

української школи. 

2. У 2021/2022 навчальному році продовжити роботу над науково-

методичною темою закладу: «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну 

майстерність учителя до формування компетентнісної особистості учня в 

контексті Нової української школи та виховною темою: «Виховання особистості, 

орієнтованої на загальнолюдські, соціокультурні та національні цінності в умовах 

Нової української школи. 

2. Вирішили: 



1.Затвердити річний план роботи ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» на   2021/2022 

н.р. 

3. Вирішили: 

Фіксувати вищезазначені дані в класному журналі, не оцінювати 

факультативні заняття та  курси за вибором . 

4. Вирішили: 

Навчальну практику для учнів 1- 8, 10 – х класів не проводити. При знятті 

карантинних обмежень навчальні екскурсії проводити у звичному режимі. 

5. Вирішили: 

Учителям початкових класів: 

1.Під час освітньої діяльності користуватися « Методичними 

рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти», затвердженими наказом МОН України №813 від 

13.07. 2021 року. 

2.Результати оцінювання особистісних надбань учнів 1 – 4 класів виражати 

вербальною оцінкою; об’єктивних результатів навчання  у  

1 – 4 – вербальною оцінкою. 

3.Ознайомитись із новими Свідоцтвами досягнень учнів 1- 2 класів та 3- 4 

класів. 

6.Слухали: директора школи Ярошенко Наталію Василівну, яка 

ознайомила присутніх із структурою навчального року та режимом роботи 

закладу.  

Навчальні заняття організувати за семестровою системою. 

I – семестр з 01 вересня по 23 грудня 2021 року. 

II – семестр з 10 січня по 27 травня 2022 року. 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

Осінні – з 25 жовтня по 31жовтня 2021 року. 

Зимові – з 24 грудня по 09 січня 2022 року. 

Весняні – з 21 березня по 27 березня 2022 року. 

Навчальні заняття в закладі: 



- починаються о 8 годині 30 хвилин 

- закінчуються о 16 годині 00 хвилин. 

Вирішили: 

Інформацію директора взяти до відома. 

7. Вирішили: 

Вирішили затвердити перелік програм, які будуть використовуватись в 

освітньому процесі закладу в 2021/2022 н. р. 

8. Вирішили: 

Вчителям застосовувати в роботі державні програми та нормативні акти, що  

обумовлюватимуть виховну роботу в закладі.   Затвердити виховний план роботи 

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» на   2021/2022 н.р. 

9. Вирішили: 

Затвердити перелік діючих підручників та посібників на 2021/2022 н.р 

 

10. Вирішили:  

1. Пройти курси підвищення фахової кваліфікації таким педагогічним 

працівникам: 

Фастовець О.М., Сіренко А. В., Багдасарян Г. С., Гавриленко Л. В., Притис 

Ю. В. 

2. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних  працівників. 

11. Вирішили:  

1. Організувати групу продовженого дня учнів 1А, 1Б, 2А, 2Б класів закладу 

освіти в кількості 63 учнів. 

2. Вихователям ГПД  Хлевнушко Н.С., Бондаренко Т.Б. скласти план роботи 

груп на I семестр. 

(до 03.09.2021) 

3.Схвалити режим групи продовженого дня на 2021/2022 н. р. 

12. Вирішили:  

Учителям та учням закладу під час освітнього процесу використовувати 

електронні версії підручників у закладі в 2021/2022 н.р. 



13.Слухали: директора школи Ярошенко Наталію Василівну, яка наголосила, 

що учні 10, 11 класу в 2021/2022 н.р. навчаються за історичним профілем. 

Вирішили:  

Інформацію директора закладу взяти до відома. 

14. Вирішили:  

У 2021/2022 н.р. учителям розпочати роботу за вищезазначеними 

проєктами. 

15. Вирішили:  

 Під час освітньої діяльності  використовувати  критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів закладу. 

16. Вирішили: 

1. Творчим групам учителів спланувати роботу щодо виконання розділів 

«Стратегії (політики) внутрішньої системи забезпечення якості освіти  ОЗО 

«Ходосівський ЗЗСО» у 2021/2022 н. р. 

2. Провести Моніторинг освітніх і управлінських процесів закладу та 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у травні 2022 року. 

17. Вирішили:  

Затвердити навчальні модулі програми з фізичної культури для учнів 5-

11класів: 

I семестр 

5, 7, 9, класи – легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика. 

6, 8,10,11 – легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол. 

II семестр  

5 клас – волейбол, гімнастика, легка атлетика, футбол. 

6, 8 класи – волейбол, гімнастика, баскетбол, легка атлетика, футбол. 

7, 9 класи - баскетбол, легка атлетика, футбол, волейбол. 

10, 11 класи волейбол, гімнастика, баскетбол, футбол. 

Слухали: вчителя трудового навчання Кравченко Надію Олексіївну,яка 

проінформувала педагогічний колектив, що у 2021/2022 навчальному році учні 5-



9 класів будуть навчатися за такими навчальними технологіями  з трудового 

навчання: 

5 клас: 

- технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природничих 

матеріалів); 

- технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом; 

- бісероплетіння; 

- технологія виготовлення іграшок з помпонів; 

- технологія виготовлення іграшок в техніці «Макраме»; 

- технологія обробки дерев’яних матеріалів. 

6 клас: 

- технологія виготовлення вишитих виробів початковими швами; 

- технологія обробки дерев’яних матеріалів; 

- ліплення із солоного тіста; 

- ниткографія; 

- «Макраме»; 

- технологія обробки дроту. 

7 клас: 

         - технологія обробки дерев’яних матеріалів; 

- технологія лозоплетіння; 

- технологія обробки тонколисткового металу; 

- «Макраме»; 

 

 

8 клас: 

 

- технологія обробки дерев’яних матеріалів; 

- технологія виготовлення швейних виробів ручним способом; 

- ниткографія; 

 

9 клас; 

- Міні-проект «Нове життя старим речам». 

- Виконання  креслеників деталей. 



- Проєкт. 

Вирішили: 

Затвердити навчальні технології з трудового навчання для учнів  

5 – 9 класів. 

18. Вирішили: 

1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Фастовець О.М. 

проводити роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників, випускників 

закладу, їх батьків щодо порядку та особливостей проведення  ЗНО у 2021/2022 

навчальному році. 

2. Учителям закладу: 

2.1 Підготувати учнів 11класу до складання ЗНО з навчальних предметів; 

відводити  час на уроках на повторення навчального матеріалу, 

використовувати  години варіативної складової  навчального плану на 

2021/2022 н.р. 

2.2 Організувати профорієнтаційну та інформаційно - роз’яснувальну 

роботу з учнями 11класу з метою надання допомоги у професійному 

самовизначенні та свідомому виборі навчальних предметів. 

19. Вирішили: 

Керівництву закладу та педагогічному колективу працювати над 

виконанням освітніх положень Програми розвитку закладу  на 2021/2022 н. р. 

1.1. Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної 

освіти.  

1.2. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів. 

1.3. Підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. 

1.4. Підвищення якості вихованості здобувачів освіти. 

1.5. Створення позитивного іміджу закладу, підвищення його 

конкурентноспроможності. 

1.6. Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результативних 

предметних олімпіад. Зростання позитивного іміджу закладу, 

конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. 

20. Вирішили: 

1.Класоводам та класним керівникам повідомити батьків учнів про 

можливість організації індивідуальної форми (сімейної / домашньої) форми 

навчання в закладі освіти у 2021/2022 н. р. 



2.Погодити навчальний план індивідуального навчання Гвоздівської філії 

початкова школа – заклад дошкільної освіти Опорного закладу освіти 

«Ходосівський ЗЗСО» на 2021/2022 навчальний рік. 

21. Вирішили:  

Вважати претендентами на отримання свідоцтва із відзнакою про здобуття 

базової середньої освіти учнів 9 класу Михайлова Дениса та  Глем’язь 

Олександру. 

22. Вирішили: 

Учителям закладу реалізувати мистецьку освітню галузь в 1 – 4 класах 

таким чином: Мистецтво: музичне мистецтво – учитель Космина О.М. 

Мистецтво: образотворче мистецтво - учитель Бондаренко Т.Б., Сіренко О.Ф., 

Багдасарян Г.С.,  Гавриленко Л.В.  

23. Вирішили: 

1. Педагогам  закладу: 

1.1 Продовжувати  запроваджувати  в практику роботи з дітьми основні аспекти 

взаємодії з учнями, окреслені Концепцією Нової української школи. 

1.2. Використовувати  в роботі інноваційні  технологій, спрямовані  на 

формування у дітей предметних і життєвих компетентностей і наскрізних 

умінь. 

1.3.  Вибирати  методи  викладання, засновані  на співпраці (ігри, проекти – 

соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо. 

1.4. Оцінювати знання учнів, спрямовані  на відзначення прогресу і планування 

індивідуального темпу навчання. 

1.5.Будувати будь-який урок на основі компетентнісного підходу, який 

передбачає: 

- спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і 

наскрізних умінь особистості; 

- застосування теоретичних знань на практиці; 

- формування здібностей до самоосвіти і командної роботи; 

- успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію. 

1.6. Проводити  ранкові зустрічі (ранкове коло), спрямовані на формування у 

дітей почуття піклування і відповідальності. 

2. Заступнику  директора з навчально-виховної роботи Фастовець О.М.: 



2.1. Надавати педагогам консультативну допомогу щодо реалізації основних 

аспектів Нової української школи в освітньому процесі. 

2.2. Контролювати процес реалізації Концепції Нової української школи в ході 

освітнього процесу. 

 

 

Голова педагогічної ради                              Н.В.Ярошенко 

 

 

 

Секретар                                                          Т.Б.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 


