ЦИКЛОГРАМА ПЕДРАД НА 201 8-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Педрада № 1, 2
1. Вибори секретаря педради.
2. Аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік і зміст та основні напрями діяльності у 20182019 н. р. Особливості викладання предметів у новому навчальному році. Основні вектори Концепції
Нової української школи.
3. Обговорення й затвердження річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р. Підсумки літнього
оздоровлення учнів школи.
5. Про структуру методичної роботи на 2018-2019 н. р.
6. Про режим роботи школи у 2018-2019 н.р.
7. Актуальні питання організації освітнього процесу у 10 класі 2018-2019 н.р.
8. Аналіз результатів ЗНО і підсумкової державної атестації у 2018-2019н.р.
9. Про заходи щодо запобігання травмуванню і загибелі дітей в дорожньо-транспортних пригодах.
10. Затвердження навчальних планів і програм учнів індивідуальної форми навчання.
11. Затвердження модулів з фізичної культури.
Педрада № 3 (педрада семінар-практикум)
1. Про виконання рішень педради № 1,2 за серпень 2018 р.
2. Ефективність уроку як результат активної діяльності учнів.
3. Про виконання Плану заходів щодо впровадження Нової української школиє
Педрада №4
1.Інформація про виконання рішень педради №3.
2.Інноваційна діяльність учителів.
3.Діяльність соціально-психологічної служби та її взаємодія з педагогічним колективом і батьками.
4. Про затвердження графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2019 році.
5.Про стан відвідування учнями школи у І семестрі 2018/2019н.р.
Педрада № 5
1.Інформація про виконання постанови педради № 4
2. Формування самонавчальних умінь та навичок школярів крізь призму Концепції Нової української
школи
3.Про закінчення 2018/2019 навчального року.
.Про організацію та проведення в школі державної підсумкової атестації.
5.Про визначення переліку предметів для державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів в 2018/2019
навчальному році
Педрада № 6
1.Про виконання рішень педради № 5 .
2.Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-4х, 5-8х, 10-х класів.
3.Про оздоровлення учнів школи в літній період.
4.Про звільнення від ДПА учнів 9-х класів.
Педрада № 7
1. Про закінчення навчання учнями 1- 4-х класів і пере-ведення до наступного класу.
2.Про нагородження учнів 2-4 класів Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”.
3. Про закінчення навчального року у 5-8-х, 10-х класах і переведення до наступних класів.
4.Про нагородження учнів 5-8-х, 10-х класів Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”.
5.Про закінчення навчання учнями 9-го класу і випуск зі школи.

