
                                         

ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ НА 2020/2021 Н.Р. 

№ 

з/

п 
Зміст Відповідальні 

Засідання І   

31.08.2020 
1. Обговорення структури науково-методичної роботи та плану роботи на 

2020/2021 навчальний рік 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

Галина ГРИЦАЄНКО 

2. Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2020/2021 

навчальному році  

 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

3. Планування педагогічної діяльності, аналіз її результативності з 

урахуванням компетентісного підходу 
Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

5. Про розгляд програм розвитково-корекційних занять для учнів із ООП, 

які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах. 

Галина ГРИЦАЄНКО 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

Засідання ІІ            

16.09.2020 

1. Формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів 

освіти (обговорення індивідуальних програм розвитку  для учнів, які 

навчаються в класах із інклюзивною формою освіти) 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

Галина ГРИЦАЄНКО 

2. Про організацію І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

3. Реалізація державних стандартів початкової та базової школи 

відповідно до Концепції Нової української школи 

 Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

4 Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування 

ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

 Галина ГРИЦАЄНКО 

5.  Про організацію роботи над розробкою Положення моніторингу якості 

освітнього процесу (порядок, процедури і форми проведення контролю 

за якістю освітнього процесу, інструменти моніторингу закладу) 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

                                                                           Засідання ІІІ 

                                                                              11.01.2021 

1. Реалізація компетентісного підходу до навчання через систему 

оцінювання в закладі освіти. 
Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

2. Розроблення та впровадження механізмів стимулювання обдарованих дітей та 

їхніх наставників 
Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

3. Про організацію конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

4. Майстер-клас учителів, які атестуються в 2020 році Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

                                                                     Засідання ІV            

                                                                      22.03.2021 

1. Про розвиток творчих здібностей учнів у процесі позакласної роботи з 

предметів 

Галина ГРИЦАЄНКО 

 

2. Про визначення предмету на вибір на державну підсумкову  атестацію в 

9-х класах. 
Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

3. Про організацію  ДПА в 2020/2021 н.р. (створення атестаційних 

комісій, складання графіків ДПА) 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

Галина ГРИЦАЄНКО 

   Засідання          

  27.05.2021 

1. Про стан функціонування внутрішньої системи  забезпечення якості  Сніжана ЛЕВЧЕНКО 



освіти у закладі Галина ГРИЦАЄНКО 

2. Про результати роботи колективу освітнього закладу над науково-

методичною проблемою 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

Галина ГРИЦАЄНКО 

3. Про підсумки роботи з обдарованими дітьми Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

4. Про розробку плану методичної роботи на 2021/2022 навчальний рік. Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

6. Про результативність використання варіативної частини навчальних 

програм у 2020/2021 н.р. та попередній розподіл годин варіативної 

частини на  2021/2022 н.р. 

Сніжана ЛЕВЧЕНКО 

Галина ГРИЦАЄНКО 

 

 


