
ПРОТОКОЛ
засідання педагогічної ради

№3від 29.03.2018
Голова педагогічної ради -  Ярошенко О., директор школи 
Секретар -  Білаш Г.П., вчитель української мови та літератури

Присутні: Білаш Г. П., Гарбуз А.В., Дулембова І.В., Заратуйко О.П., 
Забашта А.Ю. Капустник Т.Г., Лучішина Ю.П., Нежид О.П., Пащенко І.О., 
Ратушна А.І., Радчук О.В., Субота А.А.,Мальцев О.М., Федорова Л.М., 
Ярошенко О.І.

Порядок денний:
1. Про закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації. (Доповідач Білаш Г.П.)
2. Про строки проведення державної підсумкової атестації випускників 4 і 9 
класу та третій предмет для проходження державної підсумкової атестації 
випускників 9 класу (Доповідач Білаш Г.П.)
3. Про організацію літнього оздоровлення учнів (Доповідач Ярошенко О.І.)
1. СЛУХАЛИ: Білаш Г.П., заступника директора з навчально-виховної 

роботи , яка ознайомила педагогічний колектив з нормативними 
документами щодо організованого завершення 2017/2018 н. р. та 
особливостей проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти 
ВИРІШИЛИ:
1.1 Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання в 
повному обсязі навчальних планів і програм

До 20.05
1.2.Провести свято «Останній дзвоник» за участю представників органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування,громадських
організацій,батьківської громадськості

25.05. Білаш Г.П.
1.3.Затвердити розклад проведення ДПА учнів 4 класу відповідно до 
календарно-тематичного планування

Ярошенко О.І.
1 АПровести ДПА учнів 9 класу з таких предметів: математика , українська 
мова, предмет за вибором.

Ярошенко О.І.

1.5.Затвердити матеріали ДПА для 4 класу з української мови (передбачає 
оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математи
ки ; для 9 класу з української мови ,математики, предмету за вибором.

Ярошенко О.І.
2.СЛУХАЛИ:
Білаш Г.П., заступника директора з навчально-виховної роботи про строки 
проведення державної підсумкової атестації випускників 4 і 9 класу та третій 
предмет для проходження державної підсумкової атестації випускників 9 
класу. Вона зазначила, що державна підсумкова атестація проводиться з 
трьох предметів: українська мова (диктант), математика (письмово) та 
предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу з одного з



зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна
література, іноземна мова (залежно від навчального закладу), історія 
України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, 
біологія, хімія, фізика, інформатика. Рішення педагогічної ради щодо вибору 
третього предмета для проходження ДПА затверджується наказом керівника 
навчального закладу.
ВИСТУПИЛИ:
Мальцев О.М., вчитель зарубіжної літератури та російської мови, який 
запропонував обрати третім предметом для складання державної підсумкової 
атестації учнями 9 класу історію України (письмово).
ВИРІШИЛИ:
2.1.Провести державну підсумкову атестацію учнів 4 класу початкової 
школи з 15 по 18 травня 2018 року,для учнів 9 класу основної школи - з 29 
травня по 07 червня 2018 року.
2.2.0брати третім предметом для складання державної підсумкової атестації 
учнями 9 класу історію України (письмово).
3.СЛУХАЛИ:
Ярошенка О.І., директора школи про організацію оздоровлення та літнього 
відпочинку учнів.
ВИРІШИЛИ:
3.1.Звернутися до відділу у справах дітей та молоді РДА з клопотанням про 
виділення путівок у оздоровчі табори для дітей пільгових категорій.
3.2.Організувати роботу пришкільного табору відпочинку з денним 
перебуванням з 29 травня по 15 червня, в якому оздоровити 45 учнів 1-8 
класів.

Голова педагогічної ради 
Секретар

О.І.Ярошенко
Г.П.Білаш


