Додаток № 2
до наказу по школі
від 17.09.2018 р. № ___-од
Тематика засідань ради
методичного кабінету Грицівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
на 2018-2019 навчальний рік
Засідання методичної ради № 1. Вересень

1. Про пiдсумки роботи методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп за
2017-2018 навчальний рiк.
2. Обговорення й затвердження плану роботи методичної ради на 2018-2019
навчальний рiк. Аналiз навчальних програм, змін до програм, пiдручникiв.
3. Організація методичної роботи в школі у 2018/2019 н.р. Шляхи реалізації
науково-методичної проблеми «Розвиток та удосконалення
життєвих
компетентностей учасників освітнього процесу в умовах системного
запровадження інноваційних педагогічних технологій».
4. Обговорення i затвердження планiв роботи шкiльних методичних об’єднань,
творчих груп на 2018-2019 навчальний рiк.
5. Затвердження плану роботи щодо пiдготовки учнiв до проведення I та II
турiв олiмпiад з базових дисциплiн.
6. Затвердження плану проведення предметних тижнів, декад у 2018-2019
навчальному poцi.
7. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів
у 2018/2019 навчальному році”.
8. Про органiзацiю роботи школи молодого вчителя.
9. Про організацію індивідуального навчання та навчання дітей з особливими
освітніми потребами в інклюзивних класах.
10. Про психолого-педагогічні аспекти 2018-2019 навчального року.
11. Про результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
12. Основні вектори Концепції
Нової української школи. Новий Державний
стандарт початкової освіти, загальної середньої освіти.
13. Обговорення Програми розвитку закладу на 2018-2021роки.
Засідання методичної ради № 2. Листопад
1.Про роботу з обдарованими дітьми. Планування роботи наукового товариства
«Інтелект».
2. Обговорення й затвердження списків учнів для участі в районних олімпіадах з
базових дисциплін.
3. Про участь учителів школи в шкільному та районному конкурсі «Учитель року
2019»
4. Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічних
працівників школи.
5. Про організацію взаємовідвідування уроків з метою забезпечення наступності в
навчанні початкової й середньої ланки. Аналіз особливостей сучасного уроку.
6. Про адаптацію учнів до навчання в умовах нового Державного стандарту
загальної середньої освіти (10 клас) та в умовах нового Державного стандарту
початкової освіти (1 клас).
7. Про схвалення матеріалів ППД вчителів, що претендують на присвоєння
педагогічного звання.

Засідання методичної ради №3. Січень
1.
Аналіз участі учнів у І та ІІ турах олімпіад з базових дисциплін, конкурсів,
робім МАН.
2.
Про підготовку узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителівпредметників на обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування».
3.
Про стан реалізації нових Державних стандартів початкової та загальної
середньої освіти.
4. Про стан реалізації Міжнародних та державних освітніх програм.
5. Про стан гурткової та позакласної роботи в школі. Аналіз участі учнів у І та ІІ
турах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, роботі МАН.
6. Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 11 класу та
стану їх підготовки до ДПА у формі ЗНО з української мови, історії, математики,
іноземної мови, біології, хімії.
7. Про підготовку участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні
2019 року.
Засідання методичної ради № 4. Квітень
1. Про порядок організованого закінчення навчального року та підготовку
проведення державної підсумкової атестації.
2. Про вибір предметів допрофільної підготовки учнів.
3. Опрацювання
і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків
методичної роботи школи у 2019/2020 навчальному році.
4. Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 10 класу з
профільних предметів: української мови, історії України.
5. Про психолого-педагогічний супровід навчання, виховання та розвитку учнів
4-х класів.

