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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.Семінар «Розвиток потенційних здібностей учнів початкової школи.
Доповідачі: Коваль Л.І., Бондаревська І.М., Смаглюк Н.В.
2.Ознайомлення та втілення програми «Healthy Schools: заради здорових і
радісних школярів в нашій школі». Доповідач: Петруненко С.В.
3. Узгодження координаційного плану вчителів, які атестуються в 20182019 році.
4.Планування тижня української мови.
1.Слухали:
Бондаревську І.М., яка наголосила на тому, що кожна дитина має певні
здібності. Завдання вчителя – відшукати ці пагінці таланту і розвивати їх,
дати можливість кожній дитині відчути радість досягнення, усвідомлення
своїх здібностей, допомогти дитині зрости в умовах успіху. У навчанні цінна
не лише сама істина , але й сам процес її здобування, пошуку , спроби,
помилки , усвідомлення прийомів розумової роботи – тобто все, що розвиває
творчу думку школяра, привчає мислити і діяти самостійно.
Смаглюк Н.В. «На своїх уроках, виховних заходах, на екскурсіях,
позаурочний час створюю творчу атмосферу для розвитку дітей, для їх
натхнення і бажання творити, вчитися.
Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвиватися, і
потрібно лише знайти, як реалізувати ці можливості, і тоді кожен здоровий
малюк зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності. Творчість -

доля всіх в тому чи іншому ступені, вона ж є нормальним та постійним
супутником дитячого розвитку. Розкривайте кожну дитину і її потенціал»
Коваль Л.І., яка висловила свою думку про те, що потрібно для
творчого розвитку учнів. Поділилася своїм досвідом з використання творчих
завдань на уроках.
Ухвалили:
Взяти інформацію до відома.
2.Слухали:
Петруненко С.В., яка детально познайомила присутніх з програмою
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів», яка реалізується
Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation. Програма має
на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних активностей та
свідомого ставлення школярів до власного здоров’я.
Ухвалили:
На протязі року приймати активну участь в програмі «Healthy Schools:
заради здорових і радісних школярів», звітуватись про проведену роботу.
3.Слухали:
Заступника директора з НВР Остроуменко А.О. щодо узгодження
координаційного плану вчителів, які атестуються в 2018-2019 році.
Ухвалили:
Інформацію взяти до відома.
4.Слухали:
Петруненко С.В. щодо плану проведення тижня української мови з
19.11.18 до 23.11.18р. та відповідальних за проведення заходів.
Ухвалили:
План проведення тижня української мови затвердити.

