Затверджую
Директор НВК № 12

№

ЗМІСТ ПИТАННЯ

Форма
виконання

Лагодюк В.Ю.

Відповідальний

Вибори секретаря педагогічної ради.
Про виконання рішень попередньої педради.
Про примірний статут закладу загальної середньої освіти
м. рівного НВК № 12
Про проектну діяльність як основний аспект мотивації до
вивчення іноземних мов.
Про стан організації освітнього процесу з іноземних мов.
Про роботу ШМО вчителів іноземних мов.
Про особливості підготовки до ЗНО та подальшу
результативність.
Методичні напрацювання ШМО вчителів іноземних мов.

Голосування
Виступ
Обговорення

Педколектив
Лагодюк В.Ю.
Педагогічний колектив

Інформація

Лагодюк В.Ю.

Самоаналіз уроку іноземної мови

Роздатковий
матеріал
Повідомлення
Відеозвіт

Про організацію роботи у проекті E-Twinning
Про основні аспекти роботи пришкільного мовного
табору.

Доповідь
Звіт
Аналітичний
коментар
Виставка

Про організацію співпраці з волонтерами
Про роботу ШЕК
Методика роботи з обдарованою молоддю.

Відеозвіт
Відеозвіт
Співдоповідь

Інтерактивні форми роботи з учнями на уроках іноземної
мови на основному етапі навчання.
Інформаційні технології на уроках іноземної мови на
основному етапі навчання.
Організація роботи з батьками.

Трегнінгове
заняття
Відеозаняття

Актуальність міжпредметних зв’язків з англійською
мовою.

Обговорення

Про роботу PASCH- шкіл
Методологічні засади роботи у проекті BRITISH
COUNCIL
Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної
мови в школі.
Підготовка проекту ухвали рішень педагогічної ради.

Презентація
Інформація

Повідомлення

Коментар
Узагальнення
пропозицій

Кульчинська М.П.
Затірка О.М.
Кульчинська М.П.,
Симонович Г.О.
Марчук Н.М.,
Дудік А.С.,
Городніченко А.О.
Бабійчук Т.П.
Бабійчук Т.П.
Жежук З.В.,
Філюк Т.О.,
Степаненко Л.П.
Філюк Т.О.
Степаненко Л.П.
Жежук З.В.,
Сидорук Г.В.
Затірка О.М.
Кульчинська М.П.
Лавренчук І.Я.,
Возняк І.В.
Вітковська О.П.,
Марковська Н.В.,
Скрипнюк Н.М.
Мороз О.М.,
Данилова І.Ю.
Кравчук Н.М.,
Андраш Т.В.
Секретар педагогічної
ради

УХВАЛА ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З ПИТАНЬ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:
1.
Педагогічному колективу:
1.1 Впроваджувати навчання за педагогічною технологією НПП
«Інтелект України» (п.1.12 Загальних положень).
1.2. Внести право поглибленого та профільного викладання
предметів та курсів за вибором (п.1.12 Загальних положень).
1.3. Внести право створювати групи продовженого дня та
організовувати години самопідготовки за бажанням батьків з 5 по 11
клас(п.2.11 ІІ розділу «Організація освітнього процесу»).
2. Адміністрації закладу забезпечувати наступність освітнього
процесу, належні умови для вивчення іноземних мов та реалізації НПП
«Інтелект України», проектів Pasch- шкіл, E-Twinning, British Council,
сприяти роботі пришкільного мовного табору «Friends», подальшому
розвитку співпраці з волонтерами американської неурядової організації
«Обітниця миру» та руху шкільного європейського клубу «Пліч-о-пліч з
Європою» у НВК № 12 «Школа-ліцей».
Постійно
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи
Кульчинській М.П:
3.1. Вивчати стан організації освітнього процесу з вивчення іноземних мов
у закладі.
Згідно з перспективним планом
3.2.Скеровувати методичну роботу ШМО у напрямку застосування
інноваційних підходів до створення середовища для самореалізації та
всебічного розвитку особистості учня на засадах Нової української школи.
Постійно
3.3.Забезпечувати вчасне підвищення рівня фахової майстерності,
методичний супровід та атестацію учителів-предметників.
Упродовж навчального року
4. Методисту закладу Черновій О.І. узагальнювати у комп’ютерному
діаграмному аналізі результативність роботи вчителів іноземних мов.
Раз на рік
5.Голові ШМО Затірці О.М. включати до тематики засідань ШМО
обговорення критеріїв оцінювання учнів, вимог Міністерства освіти і науки
України до обліку навчальних досягнень учнів у класних журналах, змісту
нових навчальних програм, програм спеціалізованих курсів, гуртків та
факультативів, ключових аспектів Нової української школи, навчального
контенту спеціалізованих підручників у розрізі викладання за методикою
НПП «Інтелект України».
Щорічно

6. Учителям-методистам Кульчинській М.П., Симонович Г.О.,
Степаненко Л.П., Жежук З.В. запровадити мовні практикуми для вчителівпредметників по методиці підготовки до ЗНО у відповідності до вимог
Нового Закону України «Про освіту».
З ІІ семетру 2017-2018 н.р.
7. Завідувачам кабінетів розвивати дидактичну базу, оновлювати
роздатковий матеріал та інформаційних контент, вчасно оформляти
поточну документацію.
Постійно
8. Учителям-предметникам:
8.1. Брати участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».
Постійно
8.2. Брати участь у Ярмарку педагогічних ідей, методичній роботі міста і
області.
Постійно
8.3. Вести позакласну роботу з предмету.
Постійно
8.4. Забезпечувати участь учнівської молоді у міжнародних програмах
обміну, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
МАН України, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах з базових
дисциплін.
Постійно
8.5. Активізувати видавничу діяльність.
Постійно

