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№ ЗМІСТ ПИТАННЯ ФОРМА 

ВИКОНАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Вибори секретаря 

педагогічної ради 

Голосування Педколектив 

2. Про виконання рішень 

попередньої педради. 

Виступ Лагодюк В.Ю. 

3. Ознайомлення з ухвалою 

міської конференції 

педагогічних працівників 

Інформація Лагодюк В.Ю. 

4. Про виконання річного плану 

роботи закладу за 2015-

2016н.р. 

Доповідь Лагодюк В.Ю. 

5. Затвердження складу 

методичної ради 

Голосування  Педколектив 

6. Оцінка роботи закладу Голосування Педколектив 

7. Про завдання педагогічного 

колективу на 2016-2017н.р. 

Виступ Лагодюк В.Ю. 

8. Затвердження плану роботи 

закладу на 2016-2017н.р. 

Голосування Педколектив 

9. Про організований початок 

нового навчального року: 

а)режим роботи школи; 

б)затвердження правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку; 

в)дотримання єдиного 

мовного режиму у закладі. 

Виступи  

 

Лагодюк В.Ю. 

Самолюк Н.В. 

 

 

Вітковська О.П. 

10. Про заходи щодо охорони 

праці у 2016-2017н.р.  

Про дотримання норм 

безпеки під час начально-

Інформація Конончук Г.В. 



виховного процесу. 

Первинний інструктаж з ОП. 

11. Про  затвердження списку 

претендентів на 

нагородження золотими та 

срібними медалями у 2016-

2017н.р. 

Виступ Мотузко О.В. 

12. Про ведення основної 

шкільної документації, 

структуру навчального року 

та критерії оцінювання учнів. 

Інформація Мотузко О.В. 

13. Про використання навчальної 

літератури у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

 

Інформація 

 

Кульчинська М.П. 

14. Про затвердження переліку 

спецкурсів та факультативів 

за вибором. 

Голосування Педколектив 

15. Про організацію Свята 

Першого Дзвоника  

Інформація Середюк О.В. 

16. Про дотримання 

антикорупційного 

законодавства України 

Виступ Лагодюк В.Ю. 

17. Підготовка проекту ухвали 

рішень педагогічної ради. 

Узагальнення 

пропозицій  

Секретар педради  
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1. Педагогічному колективу: 

1.1. З метою виконання ухвали міської конференції педагогічних працівників, 

основними завданнями на 2016-2017н.р. вважати прийняті на серпневій 

конференції. 

Упродовж року 

1.2. За результатами голосування роботу закладу у 2015-2016н.р. вважати 

_____________________________________________________. 

Упродовж року 

1.3. За результатами голосування роботу керівника  закладу у 2015-2016н.р. вважати 

___________________________________________. 

Упродовж року 

1.4. Затвердити рішенням педагогічної ради план роботи закладу на 2016-2017н.р. 

                                                               ____.08.2016р.  

 

1.5. Продовжити  роботу над проблемною темою закладу «Забезпечення 

ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення 

середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості». 

З 01.09.2016р. 

1.6. Підвищити персональну відповідальність працівників за травматизм та 

здійснення його профілактики під час навчально-виховного процесу. 

Постійно 

1.7. Виконувати закони України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку». 

Постійно 

1.8. Посилити контроль за дотриманням правил техніки безпеки та безпечної 

поведінки учнів. 

З 01.09.2016р. 

2. Адміністрації закладу: 

2.1.  Забезпечувати реалізацію права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти, навчання, виховання та всебічного розвитку дитячої особистості 

ім’я забезпечення виробництва, державних установ, сільського господарства 

фахівцями високого рівня. 

Постійно 

2.2. Поєднувати національний та інтернаціональний зміст освіт, забезпечувати 

доступ до скарбниць світової культури, необхідний рівень міжнаціонального 

спілкування. 

Постійно 



2.3. Впроваджувати у закладі системний підхід до виховання учнів, розвитку їх 

творчих здібностей, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, нахилів та інтересів. 

Постійно 

 

2.4. Домагатися впровадження інтерактивних, інноваційних та інформаційних 

технологій на такому рівні, щоб кожен урок та виховний захід  були спрямовані на 

самореалізацію та формування творчої самодостатньої особистості. 

Постійно 

2.5. Розпочати підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього незалежного 

оцінювання  11-х класів. 

З 01.09.2016р. 

2.6. Забезпечити реалізацію програми «Обдарована дитина» та психологічний 

супровід програми. 

Упродовж року 

2.7.Забезпечувати програму «Національного виховання учнівської молоді на 2008-

2020рр.» 

Упродовж року 

2.8.Забезпечити електронний аналіз навчальних досягнень учнів та навчальної 

діяльності вчителів. 

Січень 2016р. 

Червень 2017р. 

2.9.З метою підвищення мотивацій навчальних досягнень учнів забезпечити тісний 

зв’язок з ВНЗ. 

З 01.09.2016р. 

2.10. Сприяти гуртковій роботі, факультативним заняттям, роботі з обдарованою 

молоддю. 

Постійно 

2.11. Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються у 2016-2017н.р. 

До 10.03.2017р. 

2.12.      Вивчити стан організації навчально-виховного процесу з історії, 

правознавства, фізики, астрономії, гурткової  та факультативної роботи.  

Упродовж року  

3. Практичному психологу та соціальному педагогу: 

3.1. Згідно інформації заступника директора з виховної роботи Середюк О.В. 

посилювати  профорієнтаційну роботу з неповнолітніми, схильними до 

правопорушень та скоєння злочинів. 

Постійно 

3.2. Здійснювати контроль за дотримання законодавства з  охорони дитинства, 

спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях. 

Постійно 

4. Головам ШМО планувати і вносити зміни у методичну роботу з урахуванням 

динаміки навчального року та актуальності обміну між педагогічними 

працівниками набутим у рамках співпраці досвідом. 

Упродовж року 



5.Учителям-предметникам згідно інформації заступника директора з навчально-

виховної роботи вважати за наслідками навчання в 10-х класах та згідно Положення 

про Золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» від 13.12.2000р. № 584 

претендентами на нагородження учнів: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  


