
Звіт про роботу

Методичного об’єднання класних

 керівників середньої та старшої школи 

за 2020-2021 н.р.

I. Мета

Координація  науково-методичної  та  організаційної  роботи  класних
керівників середньої та старшої школи. 

ІІ. Склад вчителів МО

Педагогічний колектив середньої та старшої школи  налічує 25 вчителів.               

III.Науково- методична проблема, над якою працювало МО

Впровадження  в  освітній  процес   основних  принципів  академічної
доброчесності.

IV. Поставлені завдання:

 Систематично  знайомитись  і  впроваджувати  в  практику  сучасні  освітні
технології та інновації.

 Спрямувати  роботу  на  забезпечення  високого  рівня  викладання,
формування в учнів практичних знань, умінь і навичок.

 Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до
кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

 Використовуючи  різні  засоби,  форми  і  методи  навчання,  виховувати  в
учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу.

V. На засіданнях МО розглянули  питання:

 Засідання МО вчителів середньої та старшої  школи №1 від 17.09.20р.

1.  Ознайомлення  класних  керівників  з  методичними  рекомендаціями  щодо
виховної роботи в новому навчальному році.
2. Обговорення структури виховної роботи.
3. Обговорення та  затвердження плану роботи МО на 2020 – 2021 н.р.
4. Питання профілактики нещасних випадків у школі.
5. Ознайомлення із списками дітей пільгових категорій.

 Засідання МО вчителів середньої та старшої школи № 2 від 26.11.20р.

1. Система роботи класного керівника з формування в учнів академічної 
доброчесності.
2. Нові форми роботи з обдарованими дітьми. 



 Засідання МО вчителів середньої та старшої школи №3 від 28.01.2021р.

1.Використання новітніх технологій у виховній роботі.
2. Виховання толерантності.

Засідання МО вчителів середньої та старшої школи №4 від 14.05.2021р.

1. Формування ініціативної, соціально активної спроможної приймати 
нестандартні рішення особистості, яка поважає основні цінності. 
2. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури 
поведінки та спілкування. 

Засідання МО вчителів середньої та старшої школи №5 від 20.05.2021р.

1. Звіт про роботу МО.
2. Планування роботи на новий навчальний рік: пропозиції щодо нових форм
організації роботи; проблеми, які треба вивчити для покращення роботи МО.
3.Організація та завершення навчального року.

VI. Проведені традиційні тематичні тижні

 Олімпійський тиждень  
Збірна  команда  ліцею  взяла  участь  в  олімпійському  тижні  2020.  Учні

змагалися  в  багатоскоках,  перетягуванні  канату,  великому  волейболі.  За
підсумками змагань зайняли 2 - е місце серед 10 - 11класів.

 Тиждень історії  
Були проведені  наступні  заходи:  Бесіда  на  тему:  «Нестор  Літописець  –

засновник  української  писемності»;  Конкурс  газет  «165-а  річниця  від  дня
народження  Дмитра  Яворницького»;  Конкурс  на  кращий  кросворд,  загадку,
ребус,  головоломку,  міні-твір,  казку  «Подорож  в  минуле  людства»;  Конкурс
електронних  презентацій  «Видатні  постаті  України»;  Відкритий  урок
«Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель».

 Тиждень української мови   
Конкурс  газет  до  дня  української  мови,  відкриті  уроки,  змагання,

вікторини та заходи у класах. 

 Всеукраїнський тиждень права  
Проведені відкриті уроки, тематичні заходи у класах старшої школи. 

 Тиждень математики  
Протягом тижня проведені класні заходи: математичні вікторини, 

змагання, конкурси, відкриті уроки.



V. Олімпіади

У поточному році  предметні олімпіади проходили on-line.  У відбірковому
етапі   призерами  стали  27  учнів,  у  фінальному  турі  (ІІ  етап  (міський)
Всеукраїнських олімпіад) призерами стали 29 учнів. 
В  цьому році  з’явилися  нові  імена  учасників  олімпіад:  Іонов Гліб  (7а)-  І
місце  в  олімпіаді  з  української  мови  (вч.  Скоробогатова  О.А.),
Шенкоржевський Дмитро ( 8б) –ІІ місце в олімпіаді з біології ( вч. Лоянова
З.М.), Окпокоро Єлизавета (7а) – ІІ  місце в олімпіаді з хімії  (вч.  Савенко
І.В.),  Башкірова  Марія  (8в)  -  І  місце  в  олімпіаді  з  української  мови  (вч.
Скоробогатова  О.А.),  Бахманова  Поліна  (8б)  –ІІ  місце  в  олімпіаді  з
англійської  мови  (вч.  Решта  І.В.),  Петроченко  Валерія  (8г)  –ІІ  місце  в
олімпіаді з англійської мови (вч. Фурсова А.М.).

VI. Участь учнів в конкурсах:

Міжнародний конкурс з англійської мови «Грінвіч» - взяли участь  100 
учнів;
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник » - взяли участь 83 учні;
Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» - взяли участь 50 
учнів;
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»- взяли участь 100 учнів.
Міжнародний конкурс з інформатики «Бебрас» - 44 учні. 
Міжнародний конкурс з фізики «Левеня» - 65 учнів. 

VII. Позитивні результати

Вчителі  середньої  та  старшої  школи  діляться  досвідом,  інструментами
роботи  та  методами  з  колегами.  Збільшується  кількість  учасників  як
Всеукраїнських,  так  і  міжнародних  конкурсів.  Все  більше  учнів  відчувають
впевненість у своїх знаннях та беруть участь в олімпіадах з різних предметів.
Зростає рівень академічної доброчесності учасників освітнього процесу. 

VIII. Науково - методична проблема МО в 2021-2022 н.р.

Продовження  роботи  над впровадженням  в  освітній  процес   основних
принципів академічної доброчесності.






