
План засідань 
педагогічної ради КЗ «Тростянецький ліцей» 

на 2021 – 2022 н.р. 

Дата Зміст 

Серпень 1. 1. Про виконання рішень попередньої педради (Василик А.І.) 

2. Про вибори секретаря педагогічної ради (В. Біліченко) 

3. Про підсумки діяльності педагогічного колективу у 2020-2021 н.р. та 

завдання на 2021-2022 н.р. та підготовку діяльності навчального 

закладу в умовах адаптивного карантину.  (В.Біліченко) 

4. Про структуру навчального року та режим роботи закладу на 2021-

2022 н.р. (В.Біліченко) 

5. Про обговорення та схвалення тимчасового порядку організації 

освітнього процесу в КЗ «Тростянецький ліцей» Вороновицької 

селищної ради в період карантину в зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби (COVID – 19) у 2021 – 2022н.р.(В.Біліченко) 

6. Про схвалення річного плану роботи школи на 2021-2022 н.р. 

(В.Біліченко) 

7. Про схвалення освітньої програми закладу на 2021-2022 н.р. 

(Василик А.І.) 

8. Про затвердження навчального плану школи на 2021-2022 н.р. та 

використання годин варіативної складової (Василик А.І.) 

9. Про вибір учнів 10 класу вибірково-обов’язкових предметів 

(«Інформатика», «Технології») та розподіл їх вивчення відповідно до 

навчальної програми (Василик А.І.) 

10. Про організацію виховної роботи та національно-патріотичного 

виховання (Василик М.Я.) 

11. Про навчальні екскурсії учнів у 2021-2022 н.р. (Василик А.І. ) 

12. Про атестацію педагогічних працівників та присвоєння звання у 

2022 році. (Василик А.І.) 

13. Про педагогічне навантаження на 2021-2022 н.р.(В.Біліченко) 

14. Про рекомендації МОН України щодо вивчення шкільних 

дисциплін у 2021- 2022 н.р. (ВасиликА.І.) 

15. Про харчування учнів пільгових категорій та дітей-учасників АТО 

(Василик М.Я.) 

16. Про організацію індивідуального навчання учня 10 класу Павлуся 

та затвердження його індивідуального навчального плану (Василик 

А.І.) 

17. Про погодження виховного плану школи та затвердження журналу 

класного керівника на 2021-2022 н.р. (Василик А.І.) 

18.. Про схвалення Правил внутрішнього трудового розпорядку КЗ 

«Тростянецький ліцей» Вороновицької селищної ради . (В.Біліченко) 



19. Про зарахування підвищення кваліфікації педагогічними. (Василик 

А.І) 

20. Про оцінювання учнів 1-2 та 3-4 класів.(Василик А.І., Качуринська 

Л.Я.) 

21. Про схвалення Плану заходів для запобігання булінгу (цькуванню) 

та будь-яким іншим проявам насилля. (Василик М.Я., Троян Л.В.) 

22. . Про ознайомлення з Методичними рекомендаціями щодо 

організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав 

людини в онлайновому просторі). (Пащенко О.В.) 

23. Про схвалення стратегії розвитку закладу. (В.Біліченко) 

24. Про затвердження плану роботи школи над новою науково-

методичною проблемою протягом 2021-2026 р.р. 
 

Вересень 1. Про роботу школи з питань попередження дитячого травматизму, 

охорона життя та здоров’я дітей.  

2. Про освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з 

питань профілактики насильства , булінгу, формування 

ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним 

шляхом. 

 3. Про атестацію педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному 

році   

4.Про результати впровадження нового Державного стандарту 

початкової освіти в рамках Концепції «Нова українська школа». 

Листопад • 1."Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства"; 

• 2. Про виконання рішень попередніх педрад. 

3. Про превентивне виховання як цілісна система дій педагогічного 

колективу. 

 4. Про підсумки проведення обліку з працевлаштування учнів 9, 11-х 

класів.  

Січень • 1.   Школа - територія соціалізації та захисту прав дитини. 

•  2.  Про стан навчально-виховної роботи за І семестр.  

•  3. Про стан техніки безпеки в школі. 

•  4. Про виконання плану виховної роботи школи за І семестр. 

•  5.  Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Тростянецької  ЗОШ І-ІІІ ст. у 2021році 

•  6. Про стан відвідування навчальних занять учнями школи. 

•  7. Про ведення шкільної документації.  

Березень •   1.Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації 



 

особистості. 

  2.. Про виконання рішень попередніх педрад, нарад при директору. 

  3. Про підготовку до організованого закінчення навчального року. 

Ознайомлення з нормативними документами про закінчення 

навчального року (ДПА, оздоровлення) 

   4. Про досягнення та проблеми впровадження концепції «Нова 

українська школа» у 1-4 класах 

  5. Про організацію та проведення гурткової роботи в школі.  

Травень 1. Про організацію закінчення навчального року, вивчення 

нормативних документів: - підготовка до проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го класів; - звільнення учнів 4-го, 9-

го класу від ДПА; 

 2. Про стан навчально-виховної роботи за ІІ семестр, за рік, виконання 

плану роботи школи. 

 3. Про підсумки роботи школи з питання попередження дитячого 

травматизму, охорони життя та здоров’я учнів 

 4. Про переведення учнів 1-8-х, 10-х класів до наступного класу. 

нагородження учнів школи 2-8 класів Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні». 

 5.Про виконання плану виховної роботи за ІІ семестр  

Червень    1 Про аналіз діяльності навчального закладу за минулий рік. 

Обговорення плану роботи на наступний рік. 

 3. Про погодження навчального плану роботи школи на 2022-2023 

навчальний рік. 


