
Протокол №6 

від 15 квітня 2022 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 . Сучасний урок в контексті компетентнісного підходу. 

2. Формування підприємливості,соціальної і громадянської компетентності 

засобами уроків географії. 

3. Реалізація 4 наскрізних ліній на уроках англійської мови як засіб формування 

комунікативної компетентності школярів, формування суспільних цінностей. 

4. Сучасний урок в контексті компетентнісного підходу (обмін досвідом). 

5. Вибір профілю для учнів 10 класу на основі анкетування учнів 9 класу. 

6. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. 

7. Про ведення електронних журналів у закладі. 

 

1.Вирішили: 

 

1. Класним керівникам, класоводам, вихователям ГПД протягом 2022/2023 

навчального року: 

1.1. Запобігати відхиленням в поведінці учнів шляхом: глибокого вивчення 

інтересів та нахилів дітей; установлення особистих контактів з вихованцями; тісної 

співпраці та взаємодії з батьками; використання виховного потенціалу органів 

самоврядування. 

1.2. Вести контроль щодо виявлення неблагонадійних родин, де батьки 

зловживають спиртними напоями, що негативно впливає на виховання дітей, 

приймати вчасні заходи реагування. 

1.3. Продовжити роботу із залучення дітей та підлітків до занять в гуртках за 

інтересами протягом 2022/2023 навчального року. 

1.4. Корегувати плани індивідуальної роботи з «важковиховуваними» 



учнями. 

1.5. Формувати свідоме ставлення дітей до виконання Правил для учнів та 

дотримання норм загальнолюдської моралі. 

2. Педагогу-організатору Сіренко Людмилі Олексіївні залучати учнівський 

актив до профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів серед 

учнів. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Попрійчук Наталії Петрівні: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання плану роботи з профілактики 

правопорушень та злочинності. 

3.2 Посилити персональну відповідальність членів педколективу за рівень 

сформованості правової культури вихованців. 

3.3. Організувати зустріч з фахівцями служби у справах дітей та ювенальної 

превенції для проведення бесід з учнями на тему профілактики правопорушень та 

пропагування здорового способу життя. 

 

2.Вирішили: Обрати профіль навчання в 2022/2023 навчальному році для 

учнів 10 класу- історичний. 

 

3. Вирішили: 

1. Учителям закладу: 

1.1 До 01.06.2022 року записати програмовий матеріал та навчальні 

досягнення учнів, які навчаються з тимчасово окупованих територій, в електронні 

щоденники. 

1.2 До 03.06. 2022 року виставити оцінки за II семестр та навчальний рік 

учням, які навчаються з тимчасово окупованих територій. 

 

Голова педагогічної ради                           Н.В.Ярошенко 

 

 

Секретар                                                       Т.Б.Бондаренко 

 


