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Наказ 
 

 

10.01.2022р.                                                                                                               № 

 
Про підсумок  проведення  

педагогічної ради 

та затвердження рішень 

згідно протоколу № 1 

 
 Відповідно до плану роботи Нагуєвицької СЗШ І-ІІІ ст. ім. Івана Франка 

на 2021-2022 н. р. та з метою якості педагогіки та вивчення теоретичних засад, 

методів, форм практичної реалізації нових форм організації навчання учнів.  
 

НАКАЗУЮ: 

 

 Згідно проведеної педагогічної ради у Нагуєвицькій  СЗШ І-ІІІ ст. ім. 

Івана Франка на 2021-2022 н. р. затвердити рішення та впроваджувати їх на 

практиці згідно переліку питань педради: 

 

1.  Стан виховної роботи за І семестр 2021-2022 н.р. 

                                        Бараняк Л.І. - заступник директора з НВР 

Рішення: 

 

1.  Аналіз виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на 

належному рівні, використовуючи сучасні технологій виховання учнів. 

2. Практичному психологу:  

- провести діагностику ціннісних орієнтацій та рівня вихованості 

учнів і доводити її результати до відома класних керівників, що 

полегшить їм планування виховної роботи в класі. 

3. Класним керівникам: 

  - творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над 

підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати 



теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання та 

застосувати їх на практиці; 

- застосовувати найбільш результативні форми і методи 

виховання, а також критерії оцінки обраних напрямків роботи в 

межах класної виховної моделі; 

- постійно контролювати пропуски уроків учнями без поважних 

причин і порушення дисципліни, своєчасно доводити відповідну 

інформацію до дирекції школи; 

- удосконалювати роботу з батьками, систематично проводити 

тематичні батьківські збори, залучати батьків до позакласної 

роботи школи. 
 

2. Про  стан роботи педколективу щодо виховання в учнів 

відповідального ставлення до свого власного здоров’я та здоров’я інших, як до 

найвищої цінності суспільства. 

                                                     Риб’як О.М.- заступник директора з НВР  

                                                     Чапля І.І. - вч. біології та основ здоров’я 

   Рішення: 

                                                      

1. Використовувати на уроках здров’язберігаючі технології з метою 

вироблення в учнів основ здорового способу життя. 

2. Педагогам школи: 

-Активізувати роботу щодо попередження хвороб і 

девіантної поведінки учнів.                                                                     

3. Класним керівникам: 

- Удосконалити індивідуальну оздоровчу роботу з учнями. 

4. Запланувати на новий навчальний рік щодо психолого- 

педагогічного супроводу впровадження здоров’язберігаючих 

технологій у НВП. 

5. Адміністрації школи: 

- забезпечити природні, соціально-економічні, особистісно-

культурні, психологічно-педагогічні умови для успішного 

всебічного розвитку дітей. 

 

3.   Про вибір підручників для 9 класу:                                          

                                                                                    Винницька Г. В.- бібліотекар 

                                                 

  Рішення: 

     Вчителям-предметникам: 

             1.  Схвалити вибір підручників для 9 класу на 2022-2023 н.р. 

             2. Затвердити до замовлення потребу в підручниках для учнів по 

діагоналі за попередні 4 роки та учителів - 22 підручники. 

      Бібліотекарю: 

              3.  Здійснити замовлення. 

                                                                                            До 14.01.2022 р. 



              4.  Результати вибору підручників подати в « Курс школа» та у відділ 

освіти ДМР. 

          4. Виконання рішення наказу доручити всім педагогам школи та 

здійснювати на практиці протягом навчального року. 

          5.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

Директор школи:                                                                                   Т. М. Чапля 

  


