
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

                          Директор школи      Юрій КОСАЧ 

 

Засідання педагогічної ради                                                                                                              

КЗ «Староприуцька спеціальна школа» 

Вінницької обласної Ради 

у 2022 – 2023 навчальному році 
 30 серпня  

 

    1.Вибори секретаря педради. 

2.Нова Українська школа 1 – 4 класах. Виконання заходів НУШ у 2022– 2023 н.р.                                                                                                                

3.3атвердження плану роботи школи на 2022-2023н.р.                                        

4.Затвердження розподілу годин по річному навантаженню.                                              

5.Атестація педагогічних працівників у 2022-2023н.р.                                                            

6.Курсова перепідготовка у  2023 році       

7. Затвердження списку членів ради школи.  

8.Погодження та затвердження заяв педагогів школи на присвоєння педагогічних 

звань під час атестації 2022 - 2023 н.р. 

9. Затвердження плану роботи шкільного бібліотекаря. 

  10. Затвердження режиму роботи школи на 2022 – 2023н.р. 

11.Погодження освітніх програм 1 – 10 класів у 2022 – 2023 н.р. 

12. Схвалення критеріїв оцінювання учнів у 2022 – 2023 н.р. 

13. Погодження індивідуальних навчальних планів роботи з учнями, які працюють 

за індивідуальними програмами. 

 

 24 жовтня 

  

1.Про шляхи корекційної роботи із формування вміння дотримуватися 

загальноприйнятих норм поведінки. (Я - школа) 

 2. Про  хід виконання рішення педагогічної ради від 28 жовтня  2021 року      

«Учнівське самоврядування в школі: аналіз проблеми, пошук нових ефективних 

форм  його роботи»                                                                                                                             

3. Підсумки стану викладання     математики у 1 – 4 класах.   

                                                                                                                                                                                           

4.Про організацію роботи  педагогічних працівників щодо охорони прав та 

соціального захисту дітей з особливими освітніми потребами. (ПП) 

 

 29 грудня 

1.Про здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх                                                  

реальних навчальних можливостей у спеціальній школі.                                                                             

2. Про хід виконання рішення педагогічної ради від 28.12. 2021 року «  Про 

навчання, розвиток, корекцію, виховання учнів спеціальної школи. Пошук нових 

ефективних форм роботи 

3.Про підсумки викладання  історії України, правознавства у 7 – 10 класах. 



                                                                                                                                          

22 лютого 

 Про презентацію та схвалення досвіду роботи педагогів, які атестуються у 

2022 – 2023 н.р. 

    

 

 

27 березня 

     1.  Про корекційну спрямованість інтересу до пізнання природи, практичне 

застосування знань для вирішення конкретних життєвих ситуацій у довкіллі. (Я і 

довкілля). 

2. Про хід виконання рішення педагогічної ради від 23 березня 2022року     Про 

гурткову роботу як одну із форм виховання, що передбачає інтелектуальний 

розвиток, творчу мотивацію та здобутки учнів спеціальної школи. 

3.Про стан викладання уроків української мови і літератури у 5 – 10 класах.  

4.Превентивне виховання як засіб профілактики правопорушень серед 

учнів спеціальної школи. (ПП) 

 

 5 червня 

1.Про перевід учнів  1 – 9 класів до наступних класів, винесення подяк за 

добросовісне навчання і поведінку. 

2..Про проєкт плану школи на 2023-2024н.р.                                                                                                           

4.Про попередній розподіл навантаження педпрацівників на 2023-2024 н.р. 

5.  Про підсумки роботи врядування школи за 2022 – 2023н.р. 

6.   Про свідоцтво досягнень учнів 1  - 4 класів. 

 

 


