
ПЛАН 

роботи методичної ради 
Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст. на 2020/2021 н.р. 

 

ЗАСІДАННЯ 1.        ВЕРЕСЕНЬ. 

1.Про затвердження плану методичної роботи на 2020/2021 н.р.. 

2.Обговорення та затвердження планів роботи шкільних  МО, творчих груп на 2020/2021 н.р. 

3. Затвердження графіка проведення предметних та тематичних тижнів. 

4. Організація роботи школи молодого вчителя та класного керівника 

5.Про особливості організації освітнього процесу та інструктивно-методичні рекомендації 

Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів у 2020/2021 н.р. 

6.Затвердження плану підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських 

предметних олімпіад. 

7.Про дотримання єдиного орфографічного режиму та формування мовної культури учнів  

8.Про особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії. 

 

ЗАСІДАННЯ 2.          ЛИСТОПАД 

1.Про роботу над ІІІ етапом методичної проблеми школи «Формування творчої особистості 

школяра шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення 

професійної компетентності педагогів в умовах реформування української освіти» 

2. Аналіз результатів І (шкільного) етапу предметних олімпіад. Обговорення  і затвердження 

списків учнів для участі у районних предметних олімпіадах 

3.Про організацію атестації педагогічних працівників у 2020/2021 н.р. 

4.Про роботи методичної служби щодо виконання Концепції «Нова українська школи» 

5.Про стан викладання, рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови та 

літератури 

6.Про стан виконання заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання.  

 

 

ЗАСІДАННЯ 3.            ЛЮТИЙ 

1.Моніторингові дослідження якості освіти як крок на шляху до нової української школи. 

Результативність навчальних досягнень учнів школи  за І семестр. 

2.Про завдання методичної служби щодо підготовки до ДПА учнів 4,9 класів та до ЗНО 

11класу 

3.Про проведення творчих звітів вчителів які атестуються 

4.Про стан викладання, рівня навчальних досягнень учні 5-11 класів з математики 

5. Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учні 2-4 класів з української мови 

6.Організація гурткової та позакласної роботи 

7.Про роботу класних колективів над класними проектами 

8. Ознайомлення з новинками методичної літератури 

 

ЗАСІДАННЯ 4.           ТРАВЕНЬ 

1.Аналіз результатів атестації педагогічних кадрів. 

2.Про діяльність шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового 

рівня педагогів. Творчий звіт керівників. 

3. Про стан викладання, рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів з географії 

4.Про стан проведення предметних та тематичних тижнів. 

5.Про роботу школи молодого вчителя «Надія» 

6.Про виконання навчальних програм вчителями школи за 2020/2021 н.р. 

7.Про планування методичної робота школи на 2021/2022 н.р. 

 

 

 


