
План проведення педагогічних рад  

у комунальному закладі «Черкаський навчально-реабілітаційний центр  

«Країна добра Черкаської обласної ради»  

на 2021-2022 н.р. 

 

 

Серпень 2021 

 «Організація освітнього процесу в Центрі у 2021-2022 навчальному 

році. Обговорення та затвердження річного плану роботи Центру»  

План: 

1. Обговорення матеріалів серпневих конференцій педагогічних працівників області і міста на тему 

«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2020-2021 

навчальному році, завдання на 2021-2022 навчальний рік»  

2. Обговорення та затвердження освітньої програми закладу на 2021-2022 навчальний рік. 

3. Обговорення та затвердження річного плану роботи Центру у 2021-2022 н.р.  

3.1. Методична робота Центру. Система роботи над методичною темою Центру. 

3.2. Організація корекційно-розвиткової роботи. План роботи реабілітаційного відділення 

Центру. 

3.3. Організація виховної роботи в Центрі.  

3.4. План роботи психологічної служби.  

4. Про впровадження Державного стандарту початкової освіти у 4 класах та Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами в 11-х класах. Оцінювання учнів 1-

4 класів.  

5. Про затвердження свідоцтв досягнень для учнів 1-х класів; свідоцтв досягнень для учнів 2-х 

класів; для учнів 3-х класів, для учнів 4-х класів.  

6. Про затвердження навчальних програм з курсів за вибором і факультативів.  

7. Про внесення змін до кількості навчальних предметів (УЖМ) в типовій освітній програмі 

Р.Б.Шияна для здобувачів освіти з порушеннями слуху 1-4 класів. 

8. Різне. 

8.1. Про структуру 2021-2022 навчального року.  

8.2. Погодження режиму роботи вихователів.  

8.3. Про комплектування виховних груп.  

8.4. Зарахування учнів перших класів, новоприбулих учнів та вихованців дошкільного підрозділу 

до Центру.  

8.5. Про переобрання секретаря педагогічної ради. 

8.6. Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-4, 5-11 класів 

протягом навчального року.  

8.7. Про результати роботи з батьками щодо проходження медичного обстеження учнів та допуск 

до занять фізичної культури відповідно до визначених груп здоров’я.  

8.8. Про впровадження заходів щодо виконання Обласної цільової соціальної програми 

підтримки сімʼї до 2024 року. 

8.9. Оцінювання навчальних досягнень учнів факультативних і додаткових занять у 2021-2022 

н.р.  

8.10. Про зміни букв у назвах класів Центру. 

8.11. Планування роботи об’єкта цивільного захисту. Обговорення завдань на 2021-2022 

навчальний рік. 

8.12. Про порядок проживання та утримання у пансіоні комунального закладу «Черкаський 

навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» 

8.13. Про затвердження Положення про психолого-педагогічний консиліум комунального 

закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» 

8.14. Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

«Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» 

8.15. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру 

8.16. Про затвердження програм гуртків Центру 

 

 

 



Жовтень 2021 

«Партнерська співпраця «вчитель-дефектолог – дитина – родина» в навчально-реабілітаційному 

центрі. Сучасні технології співпраці» 

План: 
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.  

2. Особливостіорганізації роботи вчителя-дефектолога в умовах навчально-реабілітаційного центру 

3. Сучасні форми і методи співпраці вчителя – дефектолога з батьками.  

4. Шляхи ефективної взаємодії вчителя – дефектолога дошкільного відділення Центру з батьками. З 

досвіду роботи дошкільного відділення Центру.  

5. Практична частина.  

5.1. Робота в групах. “Три шляхи виховання” (метод “Ажурна пилка”)  

5.2. Загальна рефлексія.  

Різне. 

6. Про затвердження Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Центру 

 

Грудень 2021  

«Сучасні освітні технології навчання та перспективність їх впровадження в освітній процес для 

дітей з особливими освітніми потребами»  

План: 
1. Про виконання  рішень попередньої педагогічної ради.  

2. Використання інноваційних технологій в освітньому процесі як необхідна передумова творчого 

зростання педагога і розвитку освітніх здібностей здобувачів освіти.  

3. Впровадження інноваційних цифрових технологій в організацію освітнього процесу Центру.  

4. Вибір інноваційних технологій із врахуванням психолого-фізіологічних особливостей здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами. Практикум.  

5. Особливості організації оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.  

6. Обмін думками: «Банк Інновацій 

7. Різне. 

7.1. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу 

«Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» на 2022 рік.  

7.2. Про стан відвідування вихованців Центру у І семестрі 2021-2022 навчального року.  

7.3. Виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2021-2022 

навчального року.  

7.4. Аналіз корекційно-розвиткової роботи у Центрі. Підсумки роботи реабілітаційного відділення  

7.5. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру у 2021 

році.  

7.6. Про затвердження Положення про педагогічну раду Центру.  

7.7.Про затвердження Положення про академічну доброчесність в Центрі.  

7.8. Про затвердження Положення про пансіон Центру.  

7.9. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з математики в 1-4 класах у 2021-2022 н.р.  

7.10. Про стан роботи з національно-патріотичного виховання у Центрі у 2021-2022 н.р.  

7.11. Ефективність проведення додаткових занять, курсів за вибором, гурткової роботи.  

 

Квітень 2022 

«Про організацію роботи Центру в умовах воєнного стану та підготовку до організованого 

завершення 2021-2022 навчального року» 

План: 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.  

2. Про організацію освітнього процесу в Центрі в умовах воєнного стану та надання освітніх 

послуг дітям із числа внутрішньо переміщених осіб 

3. Про підготовку до завершення 2021-2022 навчального року та документи про освіту здобувачів 

початкової, базової загальної середньої та повної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році.  

4. Про психологічну підтримку здобувачів освіти Центру та їх батьків під час війни.  

5. Про заходи безпеки учасників освітнього процесу під час воєнного стану.   



6. Про затвердження індивідуальних програм пролонгованого підвищення кваліфікації педагогів 

Центру 

 

Червень 2021 

«Підсумки роботи Центру за 2021-2022 навчальний рік. Переведення учнів до наступних класів та 

комплектування дошкільних груп» 

План: 

1. Виконання рішень попередньої педради   

2. Про переведення учнів 1-10-х класів на наступний рік навчання. Видача документів про 

загальну середню освіту.  

3. Комплектування дошкільних груп.  

4. Аналіз методичної роботи в Центрі у 2021-2022 н.р. та завдання на наступний навчальний рік. 

Наставництво. Атестація  

5. Аналіз освітнього процесу у шкільному підрозділі у 2021-2022 н.р. 

6. Аналіз освітньої роботи у дошкільних групах у 2021-2022 н.р. та завдання на наступний  

навчальний рік.  

7. Аналіз роботи психологічної служби за 2021-2022 навчальний рік. Завдання психологічної 

служби на наступний рік.  

8. Аналіз роботи реабілітаційного відділення за 2021-2022 навчальний рік.  

9. Різне 

9.1. Про вибір модельних навчальних програм для 5-6 класів Нової української школи 

педагогічними працівниками Центру на 2022-2023 навчальний рік. 

9.2. Про розгляд методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 

класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.  

9.3. Про результати навчання з використанням технологій дистанційного навчання під час воєнного 

часу. Наказ.  

9.4. Про стан відвідування вихованців Центру у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року.  

9.5. Про соціальний супровід дітей, що проживали в пансіоні Центру у 2021-2022 навчальному році, 

на час канікулярного періоду.   

9.6. Про стан роботи з ведення внутрішньошкільної документації:  

 Виконання освітньої програми;  

 Ведення класних журналів, журналів вихователів 1-12 класів та вчителів корекційно-

розвитковоїроботи; 

 Ведення особових справ.  

 Документація МО. 

9.7. Про підсумки роботи Центру щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму у 

2021-2022 навчальному році 


