
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор СЗШ № 90 м. Львова 

        ___________________________ 

         А. Борщевський 

        30.08.2021 р. 

 

Наради при заступнику директора  

початкової школи 
 

Місяць Питання, що обговорюються Хто відповідає Відмітка 

про 

виконання 

Вересень Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій  

щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти 

навчальних предметів та організації освітнього процесу 

у 2021/2022н.р.; 

Освітня програма початкової школи науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» (цикл І, 1-2 

класи, цикл ІІ 3-4 кл.) 

Дистанційне навчання в початковій школі в період 

карантину 

Ключові зміни до навчальних програм для учнів 2-х 

класів НУШ. 

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкових 

класів. 

Планування роботи м/о вчителів початкових класів. 

Організація гарячого харчування в початковій школі. 

 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

 

Новосядла І.Б. 

Чорна Л.М. 

 

Жовтень Результати перевірки ведення шкільної документації 

(ведення класних журналів, журналів ГПД та особових 

справ учнів 1-х класів); 

Дотримання режиму харчування учнів 1-4 класів; 

Стан освітньо-виховної роботи в ГПД 

Організація проведення Тижня школи І ступеня; 

Стан адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі. 

Організація Дня відкритих дверей у 1-4 класах, що 

навчаються за програмою «Інтелект України» 

 

Чорна Л.М. 

 

 

Чорна Л.М. 

 

Новосядла І.Б. 

Лебідь І.І. 

Новосядла І.Б. 

Чорна Л.М. 

 

 

Листопад Заходи щодо проведення Декади української 

писемності і мови. 

Організація самоосвіти вчителів, залучення їх до 

проходження онлайн-курсів 

Інтеграція навичок «Щоденні 5», «Читання для себе» 

Новосядла І.Б. 

 

Чорна Л.М. 

 

Учителі 1-х класів 

 

 

Грудень Проведення дитячих ранків (свято Миколая, Новий рік, 

Різдво); 

Про виконання навчальних програм за І семестр; 

Аналіз динаміки освітнього процесу за підсумками І 

семестру. 

Результати роботи м/о за І  семестр 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

Чорна Л.М. 

 

Новосядла І.Б. 

 



Лютий Про проведення відкритих уроків, творчих звітів 

учителів, які атестуються. 

Стан організації гарячого харчування у ГПД 

Лепбук як інструмент реалізації практичного та 

творчого навчання (круглий стіл) 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

 

 

Березень Інтеграція навчальних предметів в початковій школі як 

ефективна форма навчання молодших школярів.  

Про підсумки атестації педагогів 

Про проведення «Дня відкритих дверей» для батьків 

першокласників 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

Чорна Л.М. 

 

Квітень Організація і проведення ДПА в 4-х класах. 

Обговорення нормативних документів при підготовці та 

написанні ДПА у 4-х класах. 

Організація роботи табору з денним перебуванням. 

 

Чорна Л.М. 

Чорна Л.М. 

 

Чорна Л.М. 

 

 

Травень Про результати  написання підсумкових контрольних 

робіт з учнями 2-3 класів та перевірку сформованості 

навичок читання в учнів 1-4 класів. 

Про підсумки ДПА в 4-х класах. 

Проведення навчальних екскурсій з учнями 1-4 класів. 

Аналіз роботи м/о вчителів початкових класів. 

Планування роботи початкової школи на наступний 

навчальний рік 

Чорна Л.М. 

 

 

Чорна Л.М. 

Чорна Л.М. 

Новосядла І.Б. 

Чорна Л.М. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


