
Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

02.01.2021  №1 

Голова – О.  Стоцька 

Секретар – В.  Якубів 

Присутні –38, список додається   

 

Порядок денний: 

1. Про стан виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання 

навчальних програм. Про дотримання вимог Положення про золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні». 

3. Про моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять у І семестрі.                                                          

4. Про стан ЦЗ в 2019 та завдання на 2020. 

5. Про моніторинг навчання учнів із особливими освітніми потребами. 

6. Про моніторинг стану роботи з ОП та БЖД. 

7. Про підсумки роботи щодо організації харчування учнів у 2019 році, 

завдання на 2020 рік. 

8. Звіт про роботу бракеражної комісії за І семестр з контролю закладання 

продуктів. 

9. Звіт учителів, що атестуються: Захарова Л., Овсянникова С., Антонова Л.. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка  повідомила, що 

станом на  02.01.2020 року всі рішення попередніх засідань виконуються згідно 

термінів. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1.1. Продовжити  роботу  педагогічного  колективу  щодо  виконання рішень  

педагогічної ради  від 24.05.2019, 30.08.2019 року.  

Згідно визначених термінів  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка розповіла про  

рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних 

програм, нагадала основні вимоги до претендентів на нагородження золотими 

та срібною медалями. 

Освітній процес у І семестрі 2019/2020 навчального року організовано 

відповідно діючих нормативно – правових документів. 

Учнів на початок навчального року – 650 

Учнів на кінець І семестру  – 648 

В тому числі: 1- 4 класи – 256, 5 - 9 класи – 333, 10-11класи  – 63  

Не атестовано:  1-2 класи –  111 учнів 

Атестовано: 3-11 класи – 537 учнів  

Навчаються: на високому рівні – 98  учнів (18,2%);   

на достатньому рівні – 303 учня (56,4%);   

на середньому рівні – 136 учнів (25,4%);  

на  початковому рівні – 0 учнів. 

Загальний показник якості знань учнів 3-11-х класів за підсумками І семестру 

2019/2020 навчального року  становить 74,7%.  

За результатами річного оцінювання учнів 10-х класів у 2018/2019 навчальному 

році та І семсестру 2019/2020 року претенденти на нагородження золотою 

медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні» відсутні. 

  

 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.1.  Заступнику директора з навчальної роботи Заболотній С. П. систематично 

здійснювати  контроль за виставленням тематичних, семестрових та річних 

балів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року 

2.2. Посилити персональну відповідальність класних керівників 11 класу 

Леонідової Л.П., Якубів В.І., вчителів, що працюють в 11 класі,  за ведення  

класного журналу як форми ділової документації. 

2.3. Вчителям-предметникам: 

2.3.1. Спланувати індивідуальну роботу з учнями, які мають оцінки 

початкового рівня з одного або двох предметів. 

 До 13.01.2020 

2.3.2. Впроваджувати особистісно-орієнтований підхід до навчання учнів, які 

можуть мати високий рівень навчальних досягнень.  

Протягом ІІ семестру2019/2020 навчального року 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Александрова О., заступника директора з навчально-виховної роботи, який 

представив результати моніторингу відвідування учнями навчальних занять за І 

семестр 2019/2020 навчального року, - текст доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.1.1. Тримати на контролі відвідування учнями навчальних занять, передавати 

відомості щодо відсутніх черговому вчителю. 

Щоденно, до 09.00 

3.1.2. Своєчасно повідомляти адміністрацію та батьків про наявність пропусків 

без поважних причин. 

Протягом ІІ семестру2019/2020 навчального року 

 



4. СЛУХАЛИ: 

Стоцьку О., директора, про стан ЦЗ в ліцеї, - текст доповіді додається до 

протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1.  Посадовій особі з питань цивільного захисту Заболотній С.: 

4.1.1. Продовжити відпрацювання евакуації учнів та працівників ліцею за 

різних умов. 

Щомісяця, згідно графіка 

4.1.2.Провести  День Цивільного захисту. Заходи здійснити на фоні можливого 

стихійного лиха або на об’єкті чи транспорті. Звернути увагу на формування у 

свідомості учнів відчуття особистої та колективної безпеки, а також безпечної 

поведінки у конкретних ситуаціях вдома та на вулиці. 

Уквітні, листопаді 2020 року                                                                                                            

4.2. Класним керівникам 1-11 класів проводити освітню роботу з учнями з 

питань охорони життя і здоров’я, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях 

через навчальну, трудову, ігрову діяльність. 

                                                                                                Упродовж  2020 року 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка доповіла про 

моніторинг навчання учнів із особливими освітніми потребами, текст доповіді 

додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Створити у 2019/2020 навчальному році 2-Б клас з інклюзивною формою 

навчання. 

З 15.01.2020 



5.2. Заступнику директора з навчальної роботи Заболотній С. тримати на 

контролі виконання вчителями-предметниками індивідуальних навчальних 

програм та календарних планів учнів . 

Протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року  

5.3. Вчителям – предметникам, які працюють з учніми з особливими освітніми 

потребами, асистенту вчителя: 

5.3.1. Своєчасно з’ясовувати причини відсутності для видання наказів на 

вибуття учнів до інших освітніх закладів або на санаторне лікування. 

Протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року  

5.3.2. Підтримувати зв’язок з батьками учня через щоденник учня з 

обов’язковим підписом батьків про проведені уроки та особисті зустрічі. 

Протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року  

5.4. Практичному психологу Бондар В.Г. надавати систематичну 

консультативну допомогу асистенту вчителя, вчителю початкових класів, 

учителям-предметникам, які працюють з учнями з особливими освітніми 

потребами, у створенні сприятливих умов, психологічно комфортного 

перебування  в учнівському колективі. 

Протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка доповіла про 

моніторинг стану роботи з ОП та БЖД, - текст доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Всім працівникам: 

6.1.1 Суворо дотримуватися нормативно правових актів з питань охорони праці. 

Протягом 2020 року 

6.1.2.  Залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1-11-х класів, їх 

батьками роз'яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики 

захворювань та дитячого травматизму, тощо. 



Протягом 2020 року 

 

7.СЛУХАЛИ;  

Захарову Л., вчителя хімії, про результати власної педагогічної діяльності у між 

атестаційний період, - текст доповіді додається до протоколу. 

Антонову Л.., вчителя української мови та літератури, про результати власної 

педагогічної діяльності у між атестаційний період, - текст доповіді додається до 

протоколу. 

Овсянникову С., вчителя початкових класів, про результати власної 

педагогічної діяльності у між атестаційний період, - текст доповіді додається до 

протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Вчителям Захаровій Л., Антоновій Л., Овсянниковій С. поширювати 

власний педагогічний досвід у періодичних виданнях та на сторінках шкільного 

веб-сайту. 

 

Голова педагогічної ради, 

директор                                                    О. СТОЦЬКА 

 

Секретар                                                    В.ЯКУБІВ 


