
Протокол №3 

від 25 жовтня 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. Підсумки освітньої роботи учнів 1-11 класів за І семестр 2021/2022 навчального 

року. 

2. Підсумки  виховної роботи в закладі за І семестр 2021/2022 навчального року. 

3.Про виконання річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

за 2021 рік та затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

на 2022 рік. 

4. Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі. 

5. Адаптація учнів 1 класу до навчання в закладі. 

6. Використання педагогами закладу  формувального оцінювання . 

7. Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних 

предметів за результатами І семестру 2021/2022 навчального року. 

8.Про стан роботи закладу щодо організації індивідуальної форми навчання у 

2021/2022 навчального року.  

9.Про затвердження номенклатури справ ОЗО «Ходосівського ЗЗСО» на 2022 рік.  

10.Про підтвердження претендента на отримання свідоцтва про здобуття базової 

середньої освіти з відзнакою. 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.Педагогічним працівникам закладу: 

1.1. Вважати головним завданням педагогічного колективу в ІІ семестрі  

2021/2022 навчального року  підвищення якості знань учнів, створення умов для 

особистісного розвитку та самореалізації кожного учня в умовах упровадження  

Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, 

спрямувати  роботу  педагогічного колективу на реалізацію концептуальних засад 

Концепції  Нової української школи . 

1.2. Створити умови для  індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечення 

практичної спрямованості освіти (компетентнісного підходу), якісної організації 

допрофільного та профільного навчання.  



1.3.Продовжити роботу з обдарованими учнями шляхом залучення їх до 

Всеукраїнських турнірів та конкурсів , дослідницько-експериментальної діяльності, до 

навчання в секціях відділення МАН. 

1.4 До 20.01.2022 року спланувати систему повторення вивченого навчального  

матеріалу в ІІ семестрі 2021/2022  навчального року.  

1.5 Своєчасно інформувати батьків про навчальні досягнення учнів,  відвідування 

ними занять. 

1.6 Створити умови для якісної підготовки випускників до зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

1.7 Приділити значну увагу учням, які мають початковий рівень навчальних 

досягнень. 

1.8 Продовжити активну співпрацю з батьками щодо реалізації освітніх завдань 

закладу. 

1.9 Забезпечити якісну підготовку учнів із навчальних предметів, використовуючи 

інформаційні технології та можливості Інтернету. 

Голосували: «за» - (18); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль) 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

1. Класним керівникам та класоводам протягом II семестру 2021/2022 

навчального року: 

1.1. Формувати у вихованців позитивне ставлення до навчання, праці, людей, які 

стали на захист цілісності нашої держави, через систему виховних заходів. 

1.2. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної 

грамотності батьків, допомагати батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для 

організації діяльності дитини вдома.  

1.3. Вести контроль за відвідуванням учнями школи та аналізувати причини 

відсутності. 

1.4. Дотримуватись графіка проведення  виховних справ. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Попрійчук Наталії Петрівні протягом 

II семестру 2021/2022 навчального року:  

2.1. Провести цикл профорієнтаційних заходів.                                                                                

2.2. Провести тренінги, спрямовані на подолання негативних проявів в 

учнівському середовищі. 



3. Керівникам гуртків Радіонову Максиму Анатолійовичу та Гриб Катерині 

Володимирівні протягом II семестру 2021/2022 навчального року підвищити рівень 

охоплення учнів гуртковою роботою. 

4. Педагогу-організатору Космині Олені Миколаївні протягом II семестру 

2021/2022 навчального року: 

4.1. Продовжити роботу з розвитку соціальної активності вихованців через 

різноманітні форми діяльності учнівського самоврядування. 

4.2. Залучати учнівський актив до профілактичної роботи щодо попередження 

негативних проявів серед учнів.  

5. Заступнику директора з виховної роботи Попрійчук Наталії Петрівні до 

27.05.2022 року узагальнити досвід роботи класоводів та класних керівників щодо 

формування системи національно-патріотичних цінностей у вихованців. 

Голосували: «за» - (18); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль) 

 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  ОЗО "Ходосівського ЗЗСО"   на 2022  рік з урахуванням пропозицій 

педагогічних працівників    (Додаток №1 ). 

 

За дане рішення проголосували: 

 

За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 

 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

1.Учителям-предметникам протягом ІІ семестру 2021/2022 навчального року: 

 1.1. Забезпечити систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів; 

 1.2. Упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної 

діяльності; 

 1.3. Формувати навички самоконтролю та самооцінки.  

 2. Класному керівнику 5 класу Сагач Наталії Володимирівні протягом ІІ 

семестру 2021/2022 навчального року провести виховні години в колективі на тему: «Я 

у школі», «Я в навколишньому світі». 

За дане рішення проголосували: 

 

За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 



 

5. УХВАЛИЛИ 

1. Учителям початкових класів Хлевнушко Надії Сергіївні та Багдасарян Ганні 

Сергіївні: 

1.1. До  01.02.2022 року провести індивідуальні консультації з батьками 

учнів перших класів. 

1.2. До 30.12.2021 року підготувати виступ на батьківських зборах на тему: 

«Проблеми адаптації першокласників та шляхи їх вирішення». 

1.3. До 28.05.2022 року заповнити Свідоцтва досягнень учнів перших класів. 

1.4. До 28.05.2022  року заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Фастовець О.М. підготувати на засідання педагогічної ради питання : «Реалізація 

заходів на виконання Концепції « Нова українська школа» у 2021/2022  н.р. 

За дане рішення проголосували: 

 

За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 

 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

1.Учителям 1 – 4 класів упродовж року: 

1.1. Дотримуватись вимог нормативних документів щодо оцінювання досягнень 

учнів; 

1.2.Оцінювати результати досягнень учнів  1-4 класів  вербально. 

Голосували: «за» -(18); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 0 (нуль) 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

1.Створити умови для дотримання процедури проведення різних видів 

контрольного оцінювання знань, умінь і навичок учнів, забезпечити об’єктивний 

підхід до оцінювання результатів навчальної діяльності та зведення до мінімуму 

певних суб’єктивних чинників. 

2. Дані моніторингового дослідження якості знань учнів з навчальних 

предметів врахувати при плануванні роботи на ІІ семестр 2021/2022н.р. 

3.  Проводити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму на 

початковому рівні. 

За дане рішення проголосували: 



 

За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 

 

8. Вирішили: 

 1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фастовець                         

Ользі Миколаївні, завідуючій філії Пантелєєєвій Тетяні Олексіївні: 

1.1.Контролювати виконання вчителями закладу  індивідуальних навчальних 

програм за індивідуальною формою навчання; 

1.2.Відображати питання індивідуального навчання в річному плані роботи 

(аналітичні матеріали, планування роботи щодо організації та контролю 

індивідуального навчання). 

2. Педагогічним працівникам закладу: 

2.1.Забезпечити у повному обсязі виконання Положення про індивідуальну форму 

здобуття загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства 

освіти України, 12.01.2016 року    № 8 зі  змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016, № 635 від 24.04.2017, № 955 

від 10.07.2019.  

2.2.Не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти під час оцінювання знань учнів, які 

навчаються за сімейною формою навчання. 

 

За дане рішення проголосували: 

За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 

 

9.  Вирішили:  Затвердити  номенклатуру  справ ОЗО «Ходосівського ЗЗСО» на 

2022 рік та  Гвоздівської філії  початкової школи ОЗО «Ходосівського ЗЗСО» на 2022 

рік. 

За дане рішення проголосували: 

 

За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 

 

10. Вирішили:  Затвердити претендентом на отримання свідоцтва про базову 

середню освіту з відзнакою Глемязь Олександру Григорівну. 

 

За дане рішення проголосували: 

 



За -  (18), Проти - 0, Утримались – 0. 

 

 

Голова педагогічної ради                                                 Н.В.Ярошенко  

 

 

Секретар    педагогічної ради                                          Т.Б.Бондаренко  


