
Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

18.02.2021 № 2 

 

Голова – О. Стоцька 

Секретар – В. Якубів 

Присутні –35( список додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання рішень попередніх засідань.  

2. Про звільнення учнів 11 класу від державної підсумкової атестації . 

3. Звіт учителя, що атестується: Рачинський П.А., Рижикова В.О. 

4. Тематичне засідання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

станом на 18.02.2020 року всі рішення попереднього засідання виконуються 

згідно термінів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Продовжити  роботу  педагогічного  колективу  щодо  виконання рішень  

педагогічної ради  від 24.05.2019, 30.08.2019, 02.01.2020  року.  

Згідно визначених термінів  

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

звернень здобувачів освіти або одного з їх батьків чи інших законних 

представників  щодо звільнення учнів 11 класу від ЗНО та ДПА не надходило. 



 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію, надану заступником директора з навчальної роботи 

Заболотньою С. взяти до відома 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Рачинського П., вчителя фізичної культури, про результати власної 

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

протоколу. 

Рижикову В, вчителя початкових класів, про результати власної педагогічної 

діяльності у між атестаційний період, - текст доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Вчителю фізичної культури Рачинському П. під час освітнього процесу 

здійснювати заходи щодо запобігання травматизму. 

Постійно 

3.2. Вчителю початкових класів Рижиковій В. поширювати власний 

педагогічний досвід у періодичних виданнях та на сторінці власного веб-сайту. 

Протягом міжатестаційного періоду 

 

4.СЛУХАЛИ:  

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи  про якість освіти як 

ключову категорію нової парадигми освіти, як основу освітньої політики, - 

текст доповіді додається до протоколу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ільїнська О.В., вчитель біології про система управління якістю освіти, - текст 

доповіді додається до протоколу. 



Непочатова Л.В., Чубукіна І.О., вчителі початкових класів про систему 

внутрішнього забезпечення освіти в початковій школі Зеркаль Н.В., Печерна 

В.В., вчителі початкових класів, - текст доповіді додається до протоколу. 

Чернушенко Т.І., вчитель російської мови та літератури про моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів та стану навчання предметів, - текст доповіді 

додається до протоколу. 

Алейник Т.Є., вчитель початкових класів. про моніторинг професійної 

компетентності вчителя, - текст доповіді додається до протоколу. 

Ковалик О.Б., вчитель фізичного виховання про технологічне забезпечення 

якості  освітнього процесу з фізичного виховання та оздоровчої роботи, - текст 

доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Учителям 1-11-х класів: 

4.1.1. Впроваджувати в освітній процес інноваційні технології навчання, 

СТЕМ-освіту з метою всебічного розвитку учнів, формування ключових та 

предметних компетентностей. 

Протягом  2020/2021 навчального року   

4.1.2. Освітню діяльність організовувати з урахуванням навичок XXI століття 

відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних 

траєкторій учнів. 

Протягом  2020/2021 навчального року 

4.2. Керівникам ШМО вчителів: 

4.2.1. На засіданнях ШМО розглянути питання щодо щодо створення 

внутрішньої системи якості освіти  ліцеї. 

Протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року 

4.2.2. Створити умови для презентації та розповсюдження кращих практик 

учителів з проблеми реалізації концептуальних засад Нової української школи. 

Протягом ІІ семестру 2019/2020навчального року 



4.3. Практичному психологу Бондар В. проводити діагностування, анкетування 

учасників освітнього процесу з метою виявлення їхніх запитів, проблем та 

інтересів. 

 Протягом  2020/2021 навчального року  

 

 

Голова педради, директор                            О.  СТОЦЬКА 

Секретар                                                         В. ЯКУБІВ 


