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План засідань  

методичної ради  

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №81 

Запорізької міської ради Запорізької області 

на 2020/2021 навчальний рік 
 

Термін Зміст засідань Відповідальні 

Серпень І засідання 

1. Обговорення та погодження Плану роботи 

методичної ради на 2020/2021 навчальний рік: 

1.1 Розподіл обов'язків між членами методичної ради. 

1.2. Обговорення та затвердження плану засідань 

методичної ради. 

1.3. Обговорення та затвердження плану проведення 

предметних тижнів в 2020/2021 навчальному році. 

1.4. Обговорення та затвердження планів роботи 

шкільних МО на 2020/2021 навчальний рік. 

2. Аналіз результатів ЗНО-2020. 

3. Розгляд методичних рекомендацій щодо 

викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році. 

4. Атестація вчителів закладу освіти в 2020/2021 

навчальному році. 

5. Організація роботи з обдарованими і здібними 

учнями закладу освіти в 2020/2021 навчального року. 

6. Перспективний план-графік участі вчителів закладу 

освіти у фахових конкурсах в 2020/2021 навчального 

року. 

7. Обговорення перспективного плану-графіку 

контролю за станом викладання предметів і 

виконання вимог освітніх програм на 2020-2025 роки. 

8. Обговорення графіку перевірки стану викладання 

навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році. 

9. Положення про педагогічну раду Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №81 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

 
Цопа Д.К.,  

ЗДНВР 
 

Керівники 
МО 

Листопад ІІ засідання  
 



1. Ключові компетентності сучасного учня. 

2. Вдосконалення професійної майстерності 

педагогічних працівників, результативності та якості 

навчально-виховного процесу шляхом впровадження 

інноваційних технологій. 

3. Підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. Підготовка 

учнів до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Цопа Д.К.,  
ЗДНВР 

 
Керівники 

МО 

Січень IІI засідання 

1. Хід атестації. Розгляд творчих звітів вчителів, що 

атестуються. 

2. Участь вчителів закладу освіти у фахових 

конкурсах.  

3. Аналіз проходження курсів підвищення кваліфікації 

за 2020 рік. Перспективний план проходження курсів 

підвищення кваліфікації у 2021 році. 

4. Організація і підготовка учнів до складання ДПА в 

4, 9 класах (методичні рекомендації, наказ МОН). 

 
Крук Р.М., 
директор 
закладу 

 
Керівники 

МО 
 

Вчителі, що 
атестуються 

Квітень IV засідання 

1. Основні завдання при формуванні самостійності 

роботи учнів. 

2. Підсумки атестації вчителів у 2021 році. 

3. Організоване закінчення 2020/2021 навчального 

року. 

4. Погодження завдань для проведення державної 

підсумкової атестації. 

  
Цопа Д.К., 

ЗДНВР 
 

Керівники 
МО 

Червень V засідання 

1. Підсумки роботи методичної ради за 2020/2021 

навчальний рік та завдання на 2021/2022 навчальний 

рік. 

2. Підсумки роботи шкільних методичних об'єднань 

(звіти керівників МО). 

3. Підсумки роботи з обдарованими та здібними 

учнями за 2020/2021 навчальний рік. 

4. Підсумки участі вчителів закладу освіти у фахових 

конкурсах. 

4. Підсумки проведення ДПА в 4, 9 класах. 

5. Підсумки стану викладання навчальних предметів у 

2020/2021 навчальному році. 

 
Цопа Д.К., 

ЗДНВР 
 

Керівники 
МО 

 

Координатор методичної роботи 

заступник директора з НВР                    Д.К. Цопа 
 


