№п
/п

Розділ 5. Робота з педагогічними кадрами
у 2020-2021 н.р.

Зміст роботи

Термін

Серпень
До 21.08.

Ознайомлення педагогів з методичними
рекомендаціями щодо вивчення предметів у
2020-2021 навчальному році та
особливостями організації освітнього
процесу в умовах адаптивного карантину та
карантинних заходів пов’язаних із
пандемією COVID 19.
Опрацювання педагогами розробок до
першого тематичного уроку.
Календарне та тематичне планування
відповідно до програм з предмету та
рекомендацій
Провести онлайн опитування педагогічних
працівників щодо інформаційно-цифрової
компетентності та використання ІКТ у
дистанційному навчання
Розміщення інформації щодо нормативної
бази нового навчального року на сайті
закладу
Провести засідання педагогічної ради
1. Про підсумки діяльності НВК №9 у
2019-2020 навчальному році та
пріоритетні
завдання
на
шляху
впровадження Державного стандарту
початкової освіти (Концепція Нової
української
школи),
Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, реалізації завдань ІІІ
етапу всеукраїнського експерименту
на новий 2020-2021 н.р. та організацію
самооцінювання
педагогічної
діяльності працівників.
2. Про схвалення ПОЛОЖЕННЯ про
внутрішню
систему
забезпечення
якості
освіти
НВК
№9
м.Хмельницького.
3. Про режим роботи НВК №9 у 20202021 н.р.
4. Про організацію освітньої діяльності
НВК №9 у формі змішаного навчання
на період карантину та затвердження
«Тимчасового порядку організації
освітнього процесу у 2020-2021
навчальному році в НВК №9 в період
карантину в з’язку з поширенням
короновірусної хвороби (COVID-19),
інших респіраторних захворювань.
5. Про схвалення навчального плану НВК

До 26.08.
До 04.09.

Відповідаль
ний

Форма
узагальнен
ня

ЗНВР

Нарада
Засідання МО

ЗВР
Зав.бібл.
ЗНВР

Виставка

До 28.08

3-4 тижні

___.08

ЗНВР,
інженерелектрон.
Адмін.
Пед.
колектив

Протокол
Наказ

Відм.про
виконанн
я

№9 м.Хмельницького на 2020-2021 н.р.
6. Про організацію навчання учнів 3-8
класів
за
індивідуальними
навчальними
планами,
які
за
результатами річного оцінювання у
2019-2020 н.р., показали початковий
рівень з предметів (українська мова,
математика, алгебра, геометрія).
7. Про схвалення річного плану НВК №9
на 2020-2021 н.р.
8. Про впровадження інформаційнокомунікаційної
автоматизованої
системи «Єдина школа».

9. Про визнання результатів підвищення

кваліфікації педагогічних працівників
НВК №9 отриманих поза закладами
освіти, що мають ліцензію на
підвищення кваліфікації або провадять
освітню діяльність за акредитованою
програмою.
17-21.08
Провести засідання методичних об′єднань.
Опрацювати методичні рекомендації щодо
викладання предметів у 2020-2021 н.р.
Провести засідання МО учителів фізичної
культури щодо планування та звітності
предметного тижня
Участь у серпневих заходах Департаменту
27.08
освіти і науки Хмельницької міської ради
Опрацювання вчителями природничих,
31.08.
математичних дисциплін Концепції розвитку
природничо-математичної освіти (STEMосвіти) схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України
від 5 серпня 2020 р. № 960-р
Вересень
Організувати методичну роботу в новому
До 14.09
навчальному році.
Організація роботи учасників освітнього
процесу у проєкті «Антикорупційні
інструменти».
Організація роботи у проєкті «Молодь
дебатує».

МО
Заступники
директора
МО

План
Звіт

Адміністр.п
едкол
ЗНВР
Кер.МО

Заходи

ЗНВР
МО
Директор

Наказ
Плани роботи
План роботи

ЗНВР
Колесник
І.В.
ЗНВР
Психолог
Робоча
група

Забезпечення психолого-педагогічного
супроводу експерименту всеукраїнського
рівня.

Протягом
місяця

Засідання МО вчителів фізичної культури.
Обговорення плану проведення предметнометодичного тижня (08-12.09)
Провести засідання науково - методичної
ради НВК. (За окремим планом)
Провести засідання №1 школи становлення

04.09.

МО

4 тижд.

Директор

Протокол

4 тижд.

ЗНВР

Матеріали

Банк
психологопедагогічного
супроводу
експерименту

учителя «Шлях до майстерності».
Анкетування, діагностування
Повторне опрацювання з педагогами
2 тижд.
Постанови Кабміну України №800 від
21.08.2019р «Щодо підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних
працівників»
Провести постійно діючий семінар «Освітній 3тижд.
процес в умовах карантину: дистанційне,
змішане навчання» (за методичними
рекомендаціями МОН від 23.03.2020 № 1/9173; від 16.04.2020 №1/9-213;
метод.рекомендаціями «Організація
дистанційного навчання в школі»)
Жовтень
Провести майстерки для вчителів (класні
2р. на
керівники, вчителі суспільно-гуманітарних
канікулах
наук) «Використання антикорупційних
інструментів в освітньому процесі»
Провести інструктивно-методичну нараду з
До 10.10
учителями, які підлягають атестації, з
питань організації та проведення атестації
педпрацівників.
Розробити заходи проведення атестації.
Провести педраду
1. Про атестацію педагогічних працівників
у 2021 році.(ЗНВР Колесник І.В.)
2.
Про схвалення правил внутрішнього
розпорядку для працівників на 20202021 навчальний рік.
Провести засідання атестаційної комісії
До 20.10

ЗНВР

Нарада при
заступнику

ЗНВР

Комп.клас

Томич І.В.

ЗНВР

Протокол,
заходи.

Голова
комісії
Члени
комісії
Психолог

Графік
протокол

Провести діагностування сформованості
професійної компетентності вчителів.

Жовтеньлистопад

Провести психолого-педагогічний семінар.
«Розвиток позитивної навчальної мотивації
учнів за сучасних умов»
Провести засідання МО учителів ОБМ,
трудового, обслуговуючої праці щодо
планування предметно-методичного тижня
Провести консультації для керівників
відділень ШНТ «Промінь» із питання
організації науково-дослідницької діяльності
як пріоритетного напряму у розвитку
здібностей учнів
Вивчення системи роботи вчителів, які
атестуються

3 тиждень

Психолог

Матеріали

08.10

МО

План
Звіт

09.10

ЗНВР

Рекомендац
ії

Протягом
місяця

Члени
атестаційно
ї комісії

Аналіз,
рекомендац
ії

МО

Плани
Звіти

Провести засідання МО учителів щодо
планування та звітності предметного
тижня: українська мова (06-12.11)
Провести антикорупційний тиждень (в

Листопад
05.11

Директор

система
досліджен

рамках відзначення Дня Гідності)
Семінар-практикум «Можливості
використання засобів та інструментів
дистанційного навчання в умовах очного
та дистанційного навчання.

4 тиждень ЗНВР

Соц.педаг

Психолого-педагогічний семінар
«Попередження конфліктів у педагогічній
практиці»
Провести педраду
1. Про реалізацію Концепції НУШ та
науково-педагогічного проєкту «Інтелект
України». (ЗНВР Селіванова В.В.)
2. Про організацію медичного
обслуговування учнів.
3. Про визнання результатів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
НВК №9 отриманих поза закладами освіти,
що мають ліцензію на підвищення
кваліфікації або провадять освітню
діяльність за акредитованою програмою.

Листопад

Вивчення системи роботи вчителів, які
атестуються

Протягом
місяця

Провести засідання методичних об′єднань
(про підготовку матеріалів для участі у
виставці педагогічних ідей міста, області
«Освіта Хмельниччини на шляху
реформування»).
Провести засідання МО учителів
початкової школи щодо планування та
звітності предметно-методичного тижня
(02-06.12.2019)

2,3 тижні

Провести засідання МО учителів історії
щодо планування та звітності предметного
тижня (16-20.12. 2019)

Матеріали

Члени
атестаційн
ої комісії
МО
Заступники
директора

Аналіз,
рекоменда
ції
Протоколи

29.11

МО

План
Звіт

Грудень
13.12.

МО

План
Звіт

Провести психолого-педагогічний семінар
«Стереотипи у педагогічні діяльності та
шляхи їх подолання»

2 тиждень Психолог

Провести засідання №2 науковометодичної ради (за окремим планом)

4 тиждень Голова
Протокол
НМР,
члени НМР
4 тижд.
ЗНВР
Нарада при
заступнику
4 тиждень Голова та
Протокол
члени
комісії
4 тижд.
ЗНВР
рекоменда

Аналіз курсової підготовки педагогів за
2019 рік
Провести засідання атестаційної комісії
Семінар-практикум «Особливості

Матеріали
семінару

підготовки уроку з використання
можливостей інтерактивної дошки,
інтерактивної панелі EdPro»
Педагогічна рада.
1. Про оцінювання діяльності
педагогічних працівників НВК №9. (ЗНВР
Колесник І.В. «Абетка» напрям 3)
2. Про дотримання принципу академічної
доброчесності здобувачами освіти в НВК
№9. (ЗВР Сокальська О.В.)
Про затвердження річного плану
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників на 2021 рік. (ЗНВР Колесник
І.В.)
Розробка механізму практичної реалізації
експерименту, а саме: технологія
професійного вдосконалення вчителів;
модель інноваційного освітнього
середовища як чинника професійного
вдосконалення вчителя.

учителі
4 тижд.

Провести звіти вчителів, що атестуються
(самооцінювання за вимогами та
критеріями внутрішньої служби
забезпечення якості освіти у закладі)
Здійснити аналіз роботи з учнями з
високою мотивацією до навчання за
результатами участі в олімпіадах, МАН,

Протокол

ЗНВР
ЗВР

Протягом
місяця

Січень
Провести індивідуальні консультації щодо До 10.01.
корекції планування роботи на ІІ семестр
2020-2021 (за потребою)
Провести засідання МО учителів
______.01
іноземних мов щодо планування та
звітності предметно-методичного тижня
Участь у виставці педагогічних ідей
За
«Освіта Хмельниччини на шляхах
графіком
реформування».
ДОН
Розміщення робіт у репозитарії
навчального закладу.
Психолого-педагогічний семінар
1 тижд.
«Індивідуально-типологічні особливості
школярів і їх врахування в процесі
навчання»
Вивчення системи роботи вчителів, які
атестуються
Підбиття проміжних підсумків реалізації
завдань ІІІ (формувального) етапу
експерименту всеукраїнського рівня.
Провести засідання методичних об′єднань,
творчих, динамічних груп. Обговорення
результатів участі у виставці ППД

ЗВР

ції

Робоча
група

ЗНВР

Рекоменда
ції

Кер.МО
вчителі

План
звіт

ЗНВР
МО

Звіт

Психолог

Протягом
місяця

Члени ат.
комісії

Аналіз,
рекомен.
Програма

1-2 тижні

МО

Протоколи

Педколект
ив

Рекомендаці
ї

ЗНВР

Наказ

Січень 2021

Лютий

4 тижд.

Робоча
група

конкурсах
Провести педагогічну раду
1. Про використання методу проєктів
з метою розвитку соціальних
компетентностей здобувачів освіти.
(ЗВР Сокальська О.В.)

4 тиждень

2. Про харчування.
3. Про
визнання
результатів
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників НВК №9
отриманих поза закладами освіти,
що мають ліцензію на підвищення
кваліфікації або провадять освітню
діяльність
за
акредитованою
програмою.
4.
Провести засідання МО учителів щодо
планування та звітності предметно__.02.20
методичного тижня точних наук
Провести засідання атестаційної комісії (за 3 тиждень
окремим планом)
Тиждень інформаційної майстерності
4 тижд
педагога (уроки з використанням ІКТ,
EdPro )
Тиждень психології (Всесвітній день
психології)
Психолого-педагогічний семінар
«Інтернет-небезпека: поради вчителям для
захисту учнів»
Березень
Провести засідання атестаційної комісії.
3 тиждень
Підготувати атестаційні матеріали
Провести засідання школи становлення
вчителя «Шлях до майстерності».
Панельна дискусія
Провести семінар-практикум. Тренінг
"Забезпечення якісного виконання освітніх
програм в умовах очного та/або
дистанційного, змішаного навчання"
Створення та засідання ТІГ по розробці
річного плану закладу на 2020-2021 н.р.
Провести психолого-педагогічний семінар
«Формування психологічної стійкості до
впливу стресогенних факторів в умовах
педагогічної діяльності»
Провести засідання МО учителів щодо
планування та звітності екологічного
місячника (предмети: біологія, хімія,
екологія, географія, економіка)

3 тижд.

ЗНВР

ЗНВР

МО

План
звіт

Директор

Протокол

Вчителі

Аналіз,
рекоменда
ції
План, звіт

Психолог
Соц.пед.

Члени
атестац.
комісії
Секретар
ЗНВР

4 тижд.

1 тижд.
Квітень
3 тиждень

___04

Протокол
Наказ

Протокол

Матеріали
Матеріали

ЗНВР

Наказ

Психолог

Матеріали
семінару

МО

Плани
Звіт

Провести засідання №3 науковометодичної ради

4 тиждень

Провести засідання методичних об′єднань,
творчих, динамічних груп. Аналіз роботи
за рік, завдання на новий навчальний рік
Провести засідання ТІГ по розробці
річного плану на 2021-2022 н.р.
Провести педраду
1. Про відповідальність педагогічних
працівників за якість результатів
освітнього процесу в рамках
реалізації Освітньої програми НВК
№9
2. Про підсумки моніторингу роботи
педагогів з учнями з високим
рівнем мотивації до вивчення
окремих предметів. (ЗНВР
Колесник І.В.)
3. Про результати атестації
педагогічних працівників.
4. Про організацію літнього
оздоровлення.
5. Про визнання результатів
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників НВК №9
отриманих поза закладами освіти,
що мають ліцензію на підвищення
кваліфікації або провадять освітню
діяльність за акредитованою
програмою.

1-2 тижні
2 тижд.
4 тижд.

Протокол

Члени
ТІГ

Проект
плану
Протокол
Наказ

ЗНВР

Протоколи

ЗНВР
ЗВР
Практ.пси
холог,
соц.пед.

Травень
Провести педагогічну раду.
До __ 05.
1. Про звільнення від ДПА учнів 9,11
класів (за наявності).
2. Про
нагородження
учнів
за
підсумками навчального року
3. Про підсумки роботи щодо створення
інклюзивного освітнього середовища.
4. Про підсумки роботи шкільної
психологічної служби.
5. Про визнання результатів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
НВК №9 отриманих поза закладами
освіти, що мають ліцензію на
підвищення кваліфікації або провадять
освітню діяльність за акредитованою
програмою.
Провести постійно діючий семінар
«Освітній процес в умовах карантину:
дистанційне, змішане навчання»

Голова та
члени
НМР
МО

1 тиждень

Червень

Адміністр Протокол
.

ЗНВР
Психолог

Матеріали
семінару

Провести звіт методичних об’єднань за
2020-2021 н.р.
Провести педагогічну раду.
1. Про переведення учнів 1-8, 10 класів до
наступних класів.
2. Про переведення до наступних класів
за
індивідуальними
навчальними
планами учнів 3-8 класів, які за
результатами річного оцінювання у
2020-2021 навчальному році показали
початковий
рівень
з
предметів.
(Порядок переведення учнів закладу
загальної
середньої
освіти
до
наступного класу зі змінами від
08.05.2019)
3. Про переведення учнів, які навчалася
за індивідуальною формою здобуття
освіти (педагогічний патронаж).
4. Про визнання результатів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
НВК №9 отриманих поза закладами
освіти, що мають ліцензію на
підвищення кваліфікації або провадять
освітню діяльність за акредитованою
програмою.
.
Провести педагогічну раду.
1. Про перевід учнів 9-х класів
Провести педагогічну раду.
1. Про випуск учнів11-х класів та
видачу документів про освіту.
Провести засідання №4 науковометодичної ради
Провести засідання ТІГ по розробці
річного плану на 2021-2022 н.р.

1 тиждень
____. 06

_____.06
_____.06
2 тиждень
2 тижд.

Кер.МО,
Звіт
члени МО
Адміністр Протокол
ація

Адміністр Протокол
ація
Адміністр Протокол
ація
Члени
НМР
ЗНВР
Члени
ТІГ

Протокол
Пропозиції
Проект
плану

