
  
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
НАГУЄВИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ ст. 

ім. І. ФРАНКА 

вул. Спортивна 1, с. Нагуєвичі, Дрогобицького р-н.,Львівської обл., 82126 

E-mail:nszskim@gmail.com    Код ЄДРПОУ 20830330 

Наказ 
 

20.12.2021р.                                                                                                                          № 173 

 
Про підсумок  проведення  

педагогічної ради 

та затвердження рішень 

згідно протоколу № 9 

 
 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. Самоосвітня компетентність педагогів-один з найважливіших факторів 

компетентностей учнів в освітньому процесі. 

                                                Мацько О. С. -вч. інформатики 

                                                Фирта Г. П.   - вч. математики 

                                                Лихтей М. Б. - вч. хімії  

Рішення: 

1. Сприяти оволодінню учнями основними компонентами 

самоосвітньої діяльності. 

2. У виховній роботі з метою розвитку творчих здібностей та 

сприянню самоствердженню дітей стимулювати зайнятість дітей у 

роботі гуртків та студій за інтересами, залучення їх до 

самоврядування. 

3. Створити умови для самореалізації учнів у вирішенні існуючих 

проблем, шляхом використання різних форм навчання та 

виховання. 

4. Продовжити роботу над реалізацією концепції НУШ. 



5. Сприяти удосконаленню самоосвітніх компетентностей педагогів 

шляхом мотивації вчителів. 

2. Стан адаптації в першокласників у рамках впровадження НУШ. 

                                                          Олійник М. Й.-вч. початкових класів 

                                                          Смітюх Г. Й. –вч. початкових  класів 

                                                          Чапля Г. М.- вч. початкових  класів 

   Рішення: 

                                                       Риб’як О. М.- вч. початкових  класів 

1. Забезпечити вчителів і учнів технічними засобами та ігровими 

матеріалами, які допомагають у створенні сприятливого 

психологічного клімату в класі. 

2. На уроках та в позаурочний час здійснювати індивідуальний підхід 

до дитини. 

3. Створити умови для виявлення та розвитку здібностей учнів. 

4. Проводити бесіди та виховні години які сприяють організації 

учнівського колективу та зміцненню фізичного здоров’я школярів. 

5. Здійснити підготовку батьків першокласників до нової соціальної 

ролі та концепції НУШ. 

3. Проблема наступності при переході 4-го класу з початкової школи до 

основної: досягнення та труднощі. 

                                                          Винницька Г. В.- вч. укр. мови та літератури  

                                                Чапля І. В.         - вч. іноземних мов 

                                                Степаник В. С.  - вч географії 

  Рішення: 

1. Для підвищення мотивації творчої праці та подальшого розвитку 

творчих здібностей 5 класу опанувати теоретичними матеріалами 

інноваційних технологій для створення мотивації досягнення 

успіху. 

2. Виробити єдині вимоги з організації класу та приділяти більше 

уваги дисциплінованості учнів. 

3. Ширше впроваджувати форми та методи розвиваючого навчання 

4. Приділяти значну увагу учням з високим та низьким рівнями 

навчальних досягнень, враховуючи індивідуальний підхід. 

5. Приділяти належну увагу учням з низьким соціо-метричним 

статутом, доручити виконання завдань у межах класу, виявити 

довіру, залучити їх до активної участі у різноманітних заходах. 

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 

  


