
ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина» 

Дніпропетровської обласної ради» 

на 2021-2022 навчальний рік 

дата зміст відповідальний 

серпень 1.Про підсумки методичної роботи за 2020/2021 навчальний 

рік. 

2. Про організований початок 2021/2022навчального року 

3.Організація роботи педколективу над реалізацією 

методичного проекту  школи у 2021/2022 навчальному 

році.(ІІ етап) 

4. Про затвердження планів роботи методичної ради, 

методичного кабінету, методичних об’єднань, динамічної 

групи  на 2021/2022 навчальний рік. 

5.Опрацювання нормативно-правових документів: 

6.Про реалізацію концепції Нової української школи у 1-4-х 

класах. 

 

 

Керівник   МР, 

Члени   МР 

вересень 1. Про організацію роботи по підвищенню педагогічної 

майстерності, вивченню і узагальненню педагогічного 

досвіду 

2. Про проходження атестації педпрацівниками школи у 

2021/2022 навчальному році 

3. Про організацію педагогічної діяльності та навчання 

здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

4. Підготовка до педагогічної ради: «Психолого –педагогічні 

аспекти взаємодії в освіті» 

5.Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу 

учасників освітнього процесу щодо запровадження 

Концепції Нової української школи.  

6.Динамічні паузи, як о дин із ефективних методів 

забезпечення оптимізації рухової активності школяра та 

попередження втоми. 

Керівник   МР, 

Члени   МР 

психолог 

грудень 1.Про хід атестації вчителів у 2021-2022 навчальному році. 

2.Про підготовку до засідання педагогічної ради. 

3.Затвердження текстів контрольних робіт та диктантів   для 

моніторингу знать з математики та укр.мови. 

4.Про формування відносин довіри, прозорості, дотримання 

етичних норм 

5.Про формування розвивального та мотивуючого 

до   навчання освітнього простору 

6.Про підготовку до педагогічної ради «Права людини в 

освітньому просторі»  

Керівник   МР, 

Члени   МР 

лютий 1. Про методики та технології роботи з дітьми з особливими 

потребами 

2. Підготовка да засідання педагогічної ради «Інтерактивне 

навчання як засіб гармонійного розвитку дитини. 

3. Один день із життя НУШ: створюємо цікавий  урок 

конспект» 

4.Використання арт-практики «нейрографіка» у життєво-

професійній діяльності педагога 

5. Створення комфортних психологічних умов в роботі з 

дітьми із слабкою мотиваціею. 

Керівник   МР, 

Члени   МР 

квітень 1.Професійна мобільність   педагога або  чому треба 

навчатися і змінюватися все життя? 

2.Аналіз діяльності методичної ради за 2021-2022 н.р.  

Керівник   МР, 

https://vseosvita.ua/course/vykorystannia-art-praktyky-neirohrafika-u-zhyttievo-profesiinii-diialnosti-pedahoha-94.html
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3.Обговорення плану роботи та завдань на 2022-2023  

навчальний рік. 

4.Інструктивно - настановні заняття з вчителями 

переметниками про закінчення навчального року 

5.Обмін думками та пропозиції щодо складання річного 

плану роботи закладу на наступний навчальний рік 

Члени   МР 

 

 

 

 

 
 


