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Голова – Петруненко С.В.
Секретар – Шило Н.П.
Присутні: заступник директора з НВР Остроуменко А.О., вчителі початкових
класів.
Порядок денний:
1.Обговорення основних структурних елементів модуля, узгодження
плану роботи. Визначення відповідальних. Розподіл доручень.
2.Ознайомлення вчителів з методичними рекомендаціями щодо
навчально-виховного процесу у початковій школі в новому навчальному
році .
3. Навчальні плани, програми, підручники, календарно-тематичне
планування на 2018-2019н.р
4.Затвердження плану роботи ПМК на 2018-2019 н.р.
1. Слухали:
Керівник ПМК Петруненко С.В. ознайомила вчителів з основними
структурними елементами модуля та планом роботи на 2018-2019н.р.
Ухвалили:
Узгодити план роботи вчителів відповідно до структурних елементів
модуля.
2. Слухали:
Заступник директора з НВР Остроуменко А.О.
з змінами в навчальних програмах початкової школи. В 2018-2109 н.р. перші
класи навчатимуться за типовою освітньою програмою під керівництвом

Р. Б. Шияна, розробленою з метою виконання Закону України «Про
освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №87,
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. №988-р
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року», від 13.12.2017р. №903-р «Про затвердження плану
заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа».
Ухвалили:
Вчителям початкових класів дотримуватися методичних рекомендацій.
Навчально-виховний процес в новому навчальному році організувати
відповідно до нормативних документів.
3. Слухали:
Заступник директора з НВР Остроуменко А.О.
ознайомила вчителів з вимогами до навчальних планів, програм,
підручників, календарно-тематичного планування на 2018-2019н.р.
Ухвалили:
Вчителям початкових класів прийняти до відома надану інформацію.
При складанні навчальних планів керуватися вимогами Державного
стандарту освіти.
4. Слухали:
Керівник ПМК Петруненко С.В. узагальнила роботу ПМК за 20172018н.р. Вчителі проаналізували недоліки в роботі, виступили з
пропозиціями щодо поліпшення методичної роботи. Керівник ПМК
ознайомила зі структурою науково-методичної роботи ПМК на 20182019 рік.
Ухвалили:
Затвердити план роботи ПМК на 2018-2019 н.р.

