План засідань методичної ради школи
на 2017/2018 навчальний рік
Термін
Серпень

Зміст засідань

Відповідальні
ЗДНВР
І засідання
1. Обговорення
та
погодження
плану Цопа Д.К.,
керівники МО
методичної роботи на 2017/2018 навчальний
рік.
2. Розподіл обов'язків між членами методичної
ради.
3. Обговорення та затвердження планів роботи
шкільних МО на 2017/2018 навчальний рік.
4. Особливості НВП в 2017/2018 навчальному
році (методичні рекомендації).
5. Оновлення програм початкової (1-4 класи) та
середньої (5-9 класи) ланки.
6. Погодження
календарно-тематичного
планування на І семестр 2017/2018 н.р..
7. Затвердження плану проведення предметних
тижнів в 2017/2018 навчальному році.
8. Аналіз результатів ЗНО-2017.
9. Опрацювання нового Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти у
9 класі.
10. Організація роботи «Школи молодого
вчителя» в 2017/2018 навчальному році.
11. Підготовка до проведення І (шкільного)
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
12. Участь учнів в конкурсі-захисті науководослідницьких робіт МАН.
13. Визначення методів і форм роботи з
обдарованими
дітьми,
складання
індивідуальних планів роботи з обдарованими
та здібними учнями.
14. Атестація вчителів в 2017/2018 навчальному
році.
15. Впровадження перспективного педагогічного
досвіду на VIII Міській виставці педагогічних
технологій.
ЗДНВР
Листопад ІІ засідання
Цопа
Д.К.,
1. Про вдосконалення професійної майстерності
керівники МО
педагогічних працівників, результативності та
якості навчально-виховного процесу шляхом

впровадження інноваційних технологій.
2. Про
підсумки
І
(шкільного)
етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з
базових дисциплін. Підготовка учнів до участі
у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін.
3. Про хід атестації вчителів у 2017/2018 н.р..
4. Про підготовку до участі в районному етапі
конкурсу «Учитель року – 2018».
5. Огляд нормативних документів, новинок
психолого-педагогічної літератури.
Крук Р.М.
IІI засідання
Січень
1. Аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських керівники
МО,
учнівських олімпіадах.
вчителі, що
2. Аналіз роботи з обдарованими учнями за І атестуються
семестр 2017/2018 навчального року.
3.
Погодження
календарно-тематичного
планування на ІІ семестр 2017/2018 н.р..
4. Погодження матеріалів на конкурс «Вчитель
року - 2018».
5. Погодження матеріалів на конкурс «Класний
керівник року - 2018».
6. Хід атестації вчителів. Узагальнення досвіду
роботи вчителів.
7. Аналіз
рівня
навчальних
досягнень
учнів за результатами І семестру 2017/2018
навчального року (проміжний контроль).
8.
Застосування
інноваційних
технологій
навчання.
9. Стан виконання навчальних програм за І
семестр 2017/2018 навчального року.
10. Організація підготовки реєстрації до ЗНО2018.
ЗДНВР
Березень IV засідання
1. Організація і підготовка учнів до складання Цопа Д.К.,
керівники МО
ДПА в 4, 9, 11 класах (методичні рекомендації).
2. Діяльність роботи шкільних МО щодо
вдосконалення педагогічної майстерності та
фахового рівня педагога:
- Звіт учасників конкурсу «Учитель року-2018».
- Звіт учасників конкурсу «Класний керівник
року - 2018».
ЗДНВР
Травень V засідання
Цопа Д.К.

1. Стан виконання навчальних програм за ІІ
семестр 2017/2018 навчальному році.
2. Підсумки роботи методичної ради за 2017/2018
навчальний рік та завдання на 2018/2019 н.р..
3. Підсумки роботи «Школи молодого вчителя».
4. Аналіз моніторингу навчальних досягнень
учнів за ІІ семестр 2017/2018 навчального року.
5. Аналіз проведення ДПА в 4, 9, 11 класах.
Координатор методичної роботи
заступник директора з НВР

Д.К. Цопа

