
Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

23.05.2022  № 6 

 

Голова – О. А. Стоцька 

Секретар – О. Куроп’ятник 

Присутні – 50 (список додається) 

 

Порядок денний: 

1.  Про стан виконання рішень попередніх засідань.   

2. Про результативність атестації та курсової перепідготовки педагогічних 

працівників. 

3. Про підсумки роботи щодо соціального захисту працівників та учнів, які 

відносяться до пільгових категорій. 

4. Про проекти освітніх програм та обговорення проекту річного плану роботи 

на 2022/2023 навчальний рік. 

5. Про попереднє навантаження педагогічних працівників на 2022/2023 

навчальний рік. 

6. Про вибір педагогами проектів підручників для учнів 5 класу. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

станом на 23.05.2022 року всі рішення попереднього засідання виконуються 

згідно термінів. 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1.1. Продовжити  роботу  педагогічного  колективу  щодо  виконання рішень  

педагогічної ради  від 30.11.2021, 06.01.2022, 28.01.2022, 10.03.2022, 02.05. 

2022, 23.05.2022 року.  

Згідно визначених термінів  

2. СЛУХАЛИ:  

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

присутнім про результативність атестації та курсової перепідготовки 

педагогічних працівників, - текст доповіді додається до протоколу.   

  

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію, надану заступником директора з навчальної роботи 

Заболотньою С., взяти до відома. 

 

3.   СЛУХАЛИ:  

Стоцьку О., директорку, яка розповіла про підсумки роботи щодо соціального 

захисту працівників, - текст доповіді додається до протоколу.    

Александрова О. , заступника директора з навчальної роботи підсумки роботи 

щодо соціального захисту учнів, які відносяться до пільгових категорій, - текст 

доповіді додається до протоколу.   

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Визнати роботу щодо соціального захисту працівників ліцею та учнів, які 

відносяться до пільгових категорій. 

3.2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Александрову О.: 

3.2.1. Здійснювати контроль за розподілом коштів учням пільгових категорій. 

Протягом 2022/2023 навчального року 

3.2.2. Залучати учнів пільгових категорій до участі в позашкільній, позакласній 

діяльності, кружках та секціях. 

Протягом 2022/2023 навчального року 



3.3. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.3.1. Вести чіткий облік учнів пільгових категорій. 

Протягом 2022/2023 навчального року 

3.3.2. Здійснювати контроль за відвідуванням та харчуванням учнів пільгових 

категорій. 

Протягом 2022/2023 навчального року 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка представила на 

обговорення освітні програми на 2022/2023 навчальний рік та  проект річного 

плану роботи на 2022/2023 навчальний рік, - текст доповіді додається до 

протоколу.  

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Заступнику директора з навчальної роботи Заболотній С.П., розмістити 

проекти освітніх програм, річного плану роботи  на сайті Первомайського 

ліцею №5, провести обговорення та внести відповідні зміни. 

До 13.06.2022 

5.СЛУХАЛИ: 

Стоцьку О., директорку, яка ознайомила присутніх з попереднім розподілом 

педагогічного навантаження на 2022/2023 навчальний рік, - текст доповіді 

додається до протоколу.  

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію, надану директором Стоцькою О., взяти до відома. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С.П. заступника директора з навчальної роботи, про участь ЗЗСО 

громади у проведенні конкурсного відбору підручників для 5 класу 

педагогічними працівниками було: 



1. Детально опрацьовано «Інструктивно-методичні матеріали для здійснення 

вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 5 класів за 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви 

та оформлення результатів вибору»,  

2.Ознайомлення з фрагментами електронних версій підручників для 9 класу. 

Тепер необхідно здійснити вибір. 

 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Схвалити вибір проектів підручників для учнів 5 класу Первомайського 

ліцею №5 (додаток) . 

За-50, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

 

Голова педагогічної ради,  

Директор                                                    О. СТОЦЬКА 

 

Секретар                                                     О. КУРОП’ЯТНИК 

 


