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Порядок денний 

1. Дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної 

доброчесності в навчанні та оцінюванні здобувачів освіти. 

2. Педагогічне спілкування як засіб впливу на особистість. Проблеми, 

пошуки, знахідки. 

3. Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей учнів . 

 

1. Вирішили: 

1. Педагогічним працівникам закладу: 

1.1 Ознайомити батьків та учнів із Положенням закладу “Про академічну 

доброчесність” . 

1.2 Спрямувати зміст завдань під час проведення уроків на творчу та 

аналітичну роботу учнів. Розробляти учням завдання, які спонукають 

критично мислити. 

1.3 Практикувати написання творчих есе замість рефератів, скопійованих з 

Інтернету. 

1.4 Використовувати відкриті питання, щоб перевірити рівень володіння 

навичками, а не знаннями. 

1.5 Під час написання пошукових робіт дотримуватись правил посилання на 

джерела інформації  

1.6 Під час проведення контрольних робіт розробляти завдання, які 



унеможливлюють списування. 

1.7 Оприлюднювати на уроках чіткі критерії оцінювання.  

1.8 Реалізовувати в практиці роботи формувальне оцінювання. 

1.9 Не наголошувати на оцінках , не оголошувати їх при всіх учнях класу. 

1.10 У 5-11 класах із кожного предмету розмістити Критерії, правила і 

процедури оцінювання навчальних досягнень учнів. 

1.11 Задавати домашні завдання дослідницького характеру без класичних 

рефератів, прості, доступні, посильні. 

 

2.Вирішили: 

 
1. Класним керівникам: 

1.1 Кожному класу перед початком навчального року обговорити 

правила поведінки в колективі , прописати їх ( не запізнюватися, не 

користуватися телефонами під час уроків, толерантно ставитися до думки 

кожного), виконувати та проаналізувати в кінці І та II семестру 2021/2022 

навчального року. 

2. Педагогічним працівникам закладу дотримуватись 

правил педагогічного спілкування, а саме: 

2.1 Постійно враховувати психологічній стан кожного учня і колективу 

в цілому; 

2.2 Постійно аналізувати свої дії та вчинки ; 

2.3 Уміти слухати учнів, зважати на їхню думку; 

2.4 Висловлювати схвалення, заохочення ; 

2.5 Враховувати соціально-психологічне зростання учнів; 

2.6 Враховувати індивідуальні особливості, темперамент та характер 

учнів; 

2.7 Окремо обдумувати характер спілкування із важковиховуваними 

учнями; 

2.8 Уникати штампів, постійно шукати нові форми, засоби і методи 

роботи; 

2.9 Уникати абстрактної критики, оскільки це породжує опір; 



2.10 Уникати конфліктних ситуацій; 

2.11 Не принижувати гідності своїх вихованців; 

2.12 Не зловживати своїми перевагами керівника-учителя. 

3.Вирішили : 

1 Заступнику директора з виховної роботи Попрійчук Н.П.: 

1.1. Тримати на контролі відвідування гуртків вихованцями, підготовку та 

участь у різноманітних шкільних та всеукраїнських заходах (виставках, конкурсах, 

фестивалях тощо). 

2. Керівникам гуртків: 

2.1. Вдосконалювати систему гурткової роботи, знаходити нові форми 

роботи (використовувати наочність, ТЗН, комп’ютерну техніку, захист учнівських 

проектів). 

2.2. Переорієнтовувати роботу гуртків на проведення занять із 

вихованцями на відкритому повітрі на території закладу (подвір'я, майданчики, 

«зелені класи». 

2.3. Протягом 2021/2022 навчального року виявляти обдарованих 

вихованців. 

2.4. Урізноманітнювати форми та методи роботи з дітьми під час занять у 

гуртках. 

2.5. Брати участь у конкурсах, фестивалях, виставках з метою 

стимулювання учнів до саморозвитку та подальшої соціалізації. 

2.6. Організувати звіти роботи гуртків у формі показових виступів під 

час свят (Осінній ярмарок, Новорічні та різдвяні свята). 

 

Голова педагогічної ради                           Н.В.Ярошенко 

 

 

Секретар                                                       Т.Б.Бондаренко 

 

 


