
ПРОТОКОЛ №6 
засідання педагогічної ради Початкової школи “ Первоцвіт” 

від 29.10.2021 
 

Присутні: 28 осіб. 
 

  Порядок денний: 
1. Про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
навчання на період карантинних обмежень. 
2. Затвердження розкладу уроків на період дистанційного навчання. 
3. Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у Початковій школі 
“ Первоцвіт”. 
4. Зміни в структурі навчального року. 
5. Про попередження проявів булінгу. 
6. Нормативні документи щодо дотримання правил безпеки учнів під час 
освітнього процесу. 
7. Про способи комунікації з батьківською громадськістю та учнями школи. 
 

 

 

1. Слухали Мельник Х.І., яка ознайомила з наказом Управління освіти ДГП ЛМР 
від 28.10.2021. “ Про організацію навчання в закладах освіти Львівської ОТГ під час 
збільшення захворюваності на COVID-19”. 
Обговорили особливості організації освітнього процесу  у школі “Первоцвіт” на час 
карантинних обмежень. 
Ухвалили: забезпечити організацю освітнього процесу для учнів 1-4 класів 
Початкової школи “Первоцвіт” з використанням технологій дистанційного навчання з 
1 по 14 листопада 2021, або до прийняття окремого рішення;  
організувати роботу гуртків та секцій, в тому числі, що проводяться сторонніми 
юридичними та фізичними особами, з використанням технологій дистанційного 
навчання; 
заборонити проведення екскурсій та поїздок за участі учасників освітнього процесу 
на час карантину, чи до прийняття окремого рішення. 
 

2. Слухали Рудницьку А.Р.,заступницю директора. щодо  проведення уроків під 
час дистанційного навчання. Обговорили та склали розклад уроків з використанням 
технологій дистанційного навчання у Початковій школі “Первоцвіт”; обговорили 
проведення уроків за допомогою платформи Google Classroom, санітарні норми 
тривалості уроків у синхронному режимі на платформах Zoom та Google Meet. 
Ухвалили: затвердити розклад уроків у Початковій школі “Первоцвіт” на період 
дистанційного навчання;  
організувати навчання на єдиній платформі  Google Classroom;  
уроки в синхронному режимі на платформах  Zoom та Google Meet проводити у 1-2 
класах тривалістю 10-15 хв., у 3-4 класах тривалістю 20-25 хв. 
 

3. Слухали Мельник Х.І. щодо дотримання принципів академічної доброчесності 
у Початковій школі “ Первоцвіт” педагогічними працівниками та здобувачами освіти.  
Вона повідомила, що академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів 
та визначених законом правил, якими мають керуватися всі учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання, наукової діяльності; це гідна моральна та 
етична поведінка під час освітнього процесу, чесність при виконанні завдань, 
відповідальність за власні вчинки та дії. Обговорили основні питання та принципи 
дотримання академічної доброчесності у закладах освіти, визначення даного 
питання у статті 43 Закону України “ Про повну загальну середню освіту”. 



Ухвалили: затвердити “ Положення про академічну доброчесність у Початкові школі 
“Первоцвіт” та дотримуватися його положень та принципів у освітньому процесі усіма 
учасниками. 
Голосували: “за” - 28 ос. 
                      “проти” - 0 ос. 
                      “ утрималися” - 0 ос. 
 

4. Слухали Рудницьку А.Р., заступницю директора, щодо змін у структурі 
навчального року. 
Вона ознайомила присутніх з наступними змінами : навчання у першому семестрі 
триває до 30 грудня 2021 ( включно); зимові канікули будуть тривати з 31.12.2021 по 
09.01.2022; навчання у другому семестрі розпочинається 10.01.2022. Педагогічним 
працівникам здійснити за потребою корекцію календарно-тематичних планувань з 
урахуванням змін у структурі навчального року. 
Ухвалили: внести зміни у структуру навчального року : перший семестр триває до 
30.12.2021.; другий семестр розпочинається 10.01.2022. 
 

5.Слухали психолога школи Соловій О.В., щодо попередження проявів булінгу в 
освітньому середовищі.  
Вона нагадала означення даного терміну, основні причини появи та прояви у дитячих 
колективах. Наголосила на формуванні та підтриманні серед учнів та педагогічного 
колективу доброзичливості, толерантності, мирного вирішення суперечок та 
конфліктних ситуацій, використання “ Кола вибору” у класі,навчання дітей щодо  
формування авторитету на позитивних прикладах, важливості не приховувати та не 
толерувати навіть найменших проявів недоброзичливості та приниження. 
 

6. Слухали Рудницьку А.Р., заступницю директора, про нормативні документи 
щодо дотримання правил безпеки учнів. Наголосила про дотримання встановлених 
правил поведінки та безпеки учнів під час освітнього процесу, при проведенні 
екскурсій та виховних заходів, дотримуватися педагогічним працівникам посадових 
інструкцій та інструкцій з охорони праці, не допускати випадків фізичного чи 
психологічного насильства, недбалого поводження з дітьми. 
Ухвалили: педагогічним працівникам у своїй діяльності керуватися нормативними 
документами щодо дотримання безпеки дітей під час освітнього процесу. 
 

7.Обговорили питання комунікації з батьківською громадскістю та учнями школи. 
Слухали Мельник Х.І.щодо організації роботи з батьками : роботу батьківських 
комітетів класів, батьківської ради школи, запровадження “Благодійного фонду школи 
“ Первоцвіт”, проведення класних та загальношкільних батьківських зустрічей щодо 
обговорення питань навчання учнів,залучення батьків до проведення батьківських 
днів у школі, проведення позакласних та позашкільних заходів, привернення уваги до 
актуальних проблем виховання, формування спільної команди учні — вчителі-батьки 
для кращого запезпечення освітніх та розвивальних потреб дітей.  
Слухали Соловій О.В.,  психолога школи, про проведення батьківських лекторіїв, 
індивідуальних зустрічей з батьками та психологічних консультацій, обговорення 
питання поведінкових чи психологічних особливостей дітей, співпрацю з батьками 
учнів з особливими освітніми потребами. 
Слухали Гібляк Р.І., педагога-організатора, про проведення різноманітних виховних 
та пізнавальних заходів для учнів, заохочення учнів до участі у різноманітних 
конкурсах та благодійних акціях, організацію зустрічей з відомими письменниками, 
підтримку традицій школи у патріотичному вихованні. 
Слухали Горон Г.М., Плесак О.Р., КовальО.Б.,Балабух Г.В., Бакус Г.Я.,класних 
керівників,  про організацію учнівського самоврядування у школі,започаткування 
щорічного обрання мерів класів, залучення дітей до лідерства, формування 



активності у громадській роботі, проведення з учнями годин спілкування та ранкових 
зустрічей. 
Слухали Козицьку І.В., вчителя фізичної культури, про залучення учнів до занять 
спортом, виховання інтересу щодо власного здоров'я та вдосконалення, підтримку та  
визнання спортивних успіхів учнів як під час шкільних уроків, так і в позашкільній 
гуртковій роботі, проведення спортивних заходів та флешмобів.  
Обговорили питання впровадження у школі гуртків “ Лідер у мені” та “ Крок до успіху”, 
з метою виховання в учнів лідерських якостей та виховання активних громадян. 
Ухвалили:психологу школи Соловій О.В. підготувати презентацію про способи 
комунікаціх з учасниками освітнього процесу та виставити та сайті школи.  
 


