План роботи методичної ради на 2016-2017 навчальний рік
Науково-методична тема «Розвиток та вдосконалення життєвих
компетентностей учасників навчально-виховного процесу в умовах системного
запровадження інноваційних педагогічних технологій»
№ п/п
1.

2

3.

4.

5.

6.

Змiст
Пiдсумки роботи методичної ради, методичних об’єднань, творчих
груп за 2015-2016 навчальний рiк.
Шляхи реформування освіти: методичний коментар основних змін,
нововведень у 2016-2017 н. р.
Концепція нової української школи (огляд). Малишко І.В.
 Оновлені навчальні програми початкової школи. Варухіна Л.М.
– голова МО початкових класів.
 Нове: «суспільно-гуманітарні дисципліни», математика 10-11
класи, голова МО вчителів, суспільно-гуманітарних дисциплін
Москалюк О.М., голова МО вчителів математики -Волощук Н.А.
 Національно-патріотичне виховання у 2016-2017 н. р. –
Полєва О.І. заступник директора з виховної роботи
 Методичний супровід нового Держстандарту, 8 клас
Обговорення й затвердження плану роботи методичної ради, планiв
роботи шкiльних методичних об’єднань, творчих груп на 2016 —
2017 навчальний рiк.
Органайзер методичного року - 2016-2017н.р. Шляхи реалізації
науково-методичної теми «Розвиток та вдосконалення життєвих
компетентностей учасників навчально-виховного процесу в умовах
системного запровадження інноваційних педагогічних технологій».
Затвердження плану роботи щодо пiдготовки учнiв до проведення
I та II турiв олiмпiад з базових дисциплiн.

Затвердження плану проведення предметних тижнів, декад у 2016 —
2017 навчальному poцi.

Засідання ІІ (Жовтень)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Зміст
Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науководослідницьку роботу учнів.
Обговорення й затвердження списків учнів для участі в районних
олімпіадах з базових дисциплін
Про участь учителів школи в шкільному та районному конкурсі
«Учитель року 2017»
Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічних
працівників школи.
Курсова перепідготовка вчителів впродовж навчального року.
Організація взаємовідвідування уроків з метою забезпечення
наступності в навчанні початкової й середньої ланки. Аналіз
особливостей сучасного уроку.
Про адаптацію учнів до навчання в 1, 5, 10 класах.
Засідання ІІІ (Лютий)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Зміст
Аналіз участі учнів у І та ІІ турах олімпіад з базових дисциплін,
конкурсах, роботі МАН.
Гурткова та позакласна робота з предметів
Самоосвіта учителів школи.
Про психолого-педагогічні аспекти 2016-2017навчального року.
Про підготовку узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителівпредметників
на
районну педагогічну виставку
«Освіта
Хмельниччини на шляхах реформування».
Про результати моніторингового дослідження «Рівень впровадження
ІКТ вчителями-предметниками в навчально-виховний процес».

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Засідання IV (Квітень)
Зміст
Обговорення результатів чергової атестації вчителів школи та
підсумки курсової перепідготовки.
Підготовка та організація проведення державної підсумкової
атестації.
Про допрофільну підготовку учнів з окремих предметів навчального
плану.
Про підсумки роботи з школи молодого вчителя.
Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, індивідуальних
занять.
Опрацювання і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків
методичної роботи школи в 2017/2018 навчальному році.
Засідання IV (Червень)

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зміст
Діяльність роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп
щодо компетентісно-орієнтованого підходу у навчально-виховному
комплексі.
Підведення підсумків проведення державної підсумкової атестації.
Виконання наказу про методичну роботу в школі.
Стан проведення предметних декад.
Інформаційні зведення з періодичної преси, методичних видань..
Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням школи
Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану
роботи школи та планування методичної роботи на наступний
навчальний рік.

