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Додаток 1 

Тематика засідань педагогічної ради 

Промінської гімназії Боратинської сільської ради 

на 2022/2023 навчальний рік 
 

Серпень 2022  

1. Підсумки освітньої діяльності закладу освіти у 2021/2022 навчальному 

році, завдання та цілі педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік. 

2. Про організацію роботи Промінської гімназії у 2022/2023 навчальному 

році (режим роботи закладу освіти, структура навчального року). 

3. Про схвалення Освітньої програми Промінської гімназії на 2022/2023 

навчальний рік. 

4. Про Річний план роботи Промінської гімназії на 2022/2023 навчальний 

рік. 

5. Про впровадження єдиної науково-методичної проблеми «Мотиваційна 

складова організації освітнього процесу для успішної соціалізації особистості 

учня в умовах компетентнісної освіти». 

6. Про педагогічні особливості навчання учнів 5 класу в 2022/2023 

навчальному році.  

7. Про оцінювання особистісних надбань учнів 3-4 класів у 2022/2023 

навчальному році. 

8. Про оцінювання варіативної складової навчальних планів (курсів за 

вибором). 

9. Про запровадження варіативних навчальних модулів з фізичної 

культури та трудового навчання для 5-9 класів на 2022/2023 навчальний рік. 

10. Про план роботи педагога-організатора на 2022/2023 навчальний рік. 

11. Про план роботи шкільної бібліотеки на 2022/2023 навчальний рік.  

12. Про План заходів для запобігання булінгу (цькуванню) та будь-яким 

іншим проявам насилля в Промінській гімназії на 2022-2023 навчальний рік  

13. Про розподіл тижневого педагогічного навантаження серед педагогів 

закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік 

14. Про Положення про методичну раду Промінської гімназії Боратинської 

сільської ради. 

15. Про Положення про професійну спільноту класних керівників 

Промінської гімназії Боратинської сільської ради. 

16. Про Положення  про раду профілактики правопорушень Промінської 

гімназії Боратинської сільської ради. 

17. Про Положення про офіційний веб-сайт Промінської гімназії 

Боратинської сільської ради. 

18. Про Положення про заохочення і відзначення здобувачів освіти 

Промінської гімназії Боратинської сільської ради. 

19. Про Правила поведінки здобувача освіти Промінської гімназії 

Боратинської сільської ради. 
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Жовтень 2022 

1. Дистанційне навчання в умовах воєнного стану – інструменти для 

отримання зворотнього зв'язку  

2. Про адаптацію учнів 1 та 5 класів до нових умов навчання.  

3. Про визначення предмету за вибором для державної підсумкової 

атестації у 9 класі в 2022/2023 навчальному році.  

4. Про замовлення і виготовлення свідоцтв про початкову, базову загальну 

освіту.   

5. Виконання рішень попередньої педради  

 

Грудень 2022  

1. Про затвердження орієнтовного плану-графіка підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів на 2023 рік. 

2. Про затвердження сертифікатів підвищення кваліфікації вчителів за                   

2022 рік. 

 

Січень 2023  

1. Школа – територія соціалізації та захисту прав дитини.  

2. Про підсумки освітнього процесу, результати моніторингу навчальних 

досягнень учнів 5-9 класів у І семестрі 2022/2023 навчальному році.  

3. Виконання рішень попередніх педрад.  

 

Березень 2023  

1. Про стан реалізації математичної освітньої галузі та виконання вимог 

Державного стандарту початкової освіти в умовах НУШ.  

2. Інклюзія в освітньому процесі, як одна із форм соціалізації дитини з 

особливими освітніми процесами.  

3. Про підсумки атестації педагогічних працівників гімназії у 2022 році.  

4. Про організоване завершення 2022/2023 навчального року та 

особливості проведення ДПА в закладах загальної середньої освіти. 

5. Про результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів за 

напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» за 2022/2023 навчальний рік.  

6. Виконання рішень попередніх педрад.  

 

Травень 2023 

1. Про допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації. 

2. Про попереднє навантаження вчителів на 2023/2024 навчальний рік. 

 

1. Про закінчення навчального року в 1-8 класах і перевід учнів у наступні 

класи. 

2. Про нагородження Похвальними листами учнів гімназії. 
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Червень 2023 

1. Про закінчення учнями 9 класу і випуск зі школи. 

2. Про результати державної підсумкової атестації за освітній рівень 

базової загальної середньої освіти випускників 9-го класу 2022/2023 

навчального року. 


