
 
ПОГОДЖЕНО                                                                          

На засіданні НМР                                                                   

протокол  № 3 від 28.08.2019  
Голова НМР___________О.В. Чумаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План навчально - методичної ради 

Запорізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів  №30 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Серпень 

     

1. Про підсумки методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік.  

Завдання методичної служби на 2019-2020 навчальний рік. 
                                                                                           Відп. члени НМР 

    2. Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації  

2. вчителів у 2019- 2020 навчальному році.  
3.                                                                                       Відп. Ковальова Н.П. 

3.     3. Про організований початок 2019- 2020 навчального року. 

4.                                                                              Відп. заступники директора 

4.     4. Особливості організації освітнього процесу та інструктивно- 
5.  методичні  рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 

6.  викладання предметів у 2019- 2020 навчальному році. 

7.                                                                                          Відп. Ковальова Н.П.        

     5. Про підготовку до педради на тему: «Про результати перебігу 
адаптаційного періоду учнів 5-А класу». 

                                                                                       Відп. Ковальова Н.П.  

 
       

Вересень 

       1. Про затвердження планів роботи методичних структур на 2019- 

2020 навчальний рік.  

                                                                                              Відп. члени НМР 
      2. Про організацію роботи над  єдиною  науково - методичною темою 

школи:«Формування відкритого інформаційно-комунікаційного 

освітнього середовища на засадах гуманної педагогіки» (3 рік) 

                                                                                     Відп.  Чумаченко О.В. 
      3. Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних 

олімпіадах, інтелектуальних конкурсах та турнірах. 

                                                                                     Відп. керівники ШМО 
     4. Про організацію участі вчителів закладу освіти в фахових 

конкурсах та виставках у 2019- 2020 навчальному році.  

                                                                                       Відп. Ковальова Н.П. 

     5. Погодження плану роботи психолого-педагогічного семінару та 
плану проведення педагогічних рад на 2019-2020 навчальний рік в 

контексті методичної теми: «Компетентнісний розвиток педагога, 

володіння сучасними практиками, технологіями, методиками, формами й 
методами роботи на засадах інноваційних освітніх підходів та гуманної 

педагогіки для створення фундаменту розвитку особистості дитини в 

умовах Нової української школи» (за рішенням педради від 28.08.2018, 

протокол №10) 
                                                                                              Відп. члени НМР 

    6. Про підготовку до педради на тему: «Проектна діяльність у виховній 

роботі закладу освіти в контексті проблемної теми школи». 
                                                                                     Відп.  Савеленко С.М. 

 

  

  

Листопад 



 

       1.Про впровадження  Всеукраїнської програми «Healthy Schoois , 

Всеукраїнського  проекту « JoinIT» та інших в закладі освіти у 2019-2020 

навчальному році. 

                                                                             Відп.  заступники директора 
      2. Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад з базових дисциплін, підготовка та затвердження 

списків переможців до участі у ІІ (районному) етапі.  
                                                                                      Відп. Ковальова  Н.П. 

       3. Про підготовку Подання на роботи вчителів закладу освіти для 

участі у ІХ Міській Виставці педагогічних технологій. 

                                                                                        Відп. Ковальова Н.П. 
     4. Про взаємовідвідування  уроків та заходів  вчителів які атестуються 

у 2019-2020 навчальному році. 

                                                                                    Відп. керівники ШМО 
      5. Про підготовку до педради «Про підсумки класно-узагальнюючого 

контролю в 9-А класі». 

                                                                                     Відп. Журавльова В.М. 

 
 

 

Січень 

 

 

 

      1.Підготовка та проведення творчих звітів вчителів, які атестуються  у 

2020 році. 

                                                                                       Відп. керівники ШМО 

1.       2.Підсумки  внутрішкільного  контролю за станом викладання  
2. навчальних предметів та виконання навчальних програм у І семестрі  

3. 2019 -2020 навчального року та результатів проміжного етапу 

4. моніторингу. 
5.                                                                                    Відп. Журавльова  В.М. 

6.       3. Про підготовку педагогів для роботи в інклюзивних класах  з  

7.  дітьми з особливими освітніми потребами . 

8.                                                                                           Відп. Ковальова Н.П. 
2.     4. Підготовка до державної підсумкової атестації учнів 4, 9 класів та  

3. підготовка до  участі в пробних тестуваннях  ЗНО-2020. 

9.                                                                                    Відп. Журавльова  В.М.  

 

.  

     5.Про забезпеченість підручниками закладу освіти на 2020-2021 

навчальний рік.  

                                                                                    Відп. Тихоновська Т.В. 
 6. Про підготовку до педради: «Формування наскрізних 

компетентностей учнів у класах з інклюзивним навчанням» 

                                                                                         Відп. Ковальова Н.П. 

 

 

 

 

 

Квітень 



1. Про реалізацію Методичних рекомендацій на 2019-2020н.р. в роботі  

предметних ШМО. 

                                                                         Відп. керівники ШМО  
      2.Про виконання наказу «Про управлінське супроводження 

підготовки здібних і обдарованих  учнів до інтелектуальних змагань 

2020-2021 навчального року». Про виконання програми 

«Обдарованість» у  2019-2020н.р. (результати участі у різних 
конкурсах, олімпіадах учнів та вчителів ШМО) та підготовку свята 

«Шлях до зірок». 

                                                             Відп. Ковальова Н.П.,члени НМР. 
3. Про вивчення системи роботи молодих та новоприбулих вчителів 

                                                                              Відп. керівники ШМО 

4. Про ефективність використання годин варіативної складової у  

2019-2020 н.р. та пропозиції  щодо  їх планування на 2020-2021н.р. 
                                                                            Відп. керівники ШМО  

5.Про самоосвіту  вчителів ШМО у 2019-2020н.р..  

                                                                            Відп. керівники ШМО  
      6.Про визначення пріоритетних завдань щодо управління 

методичною роботою зі створення освітнього середовища в ЗОШ №30 

на 2020-2021 навчальний рік. 

                                                                                         Відп. члени НМР 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


