
Протокол № 1 

засідання педагогічної ради 

Чудейського ліцею № 1 

від 31.08.2021р. 

Присутні: 32 осіб 

Відсутні: 0 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи ліцею у 2020/2021 н.р. та стратегічні пріоритетні 

завдання на 2021/2022 н.р. відповідно до особливостей епідеміологічної 

ситуації. 

2. Обговорення та затвердження стратегії розвитку ліцею на 202-2026 рр. 

3. Обговорення та погодження освітніх програм, річного плану роботи ліцею 

на 2021/2022 н.р., внутрішньої системи якості освіти ліцею. 

4. Затвердження режиму роботи ліцею та єдиних вимог до учасників 

освітнього процесу. 

5. Затвердження модулів з фізичної культури. 

6. Про проведення навчальних екскурсій у 1-4 класів та навчальної практики у 

5-8, 10 кл. у 2021/2022 н.р. 

7. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів. 

8. Про облік класних журналів та оцінювання курсів за вибором та 

факультативів. 

9. Про погодження індивідуальних навчальних планів для індивідуального та 

інклюзивного навчання здобувачів освіти у 2021/2022 н.р. 

 

 

І. Ухвалили: 

1. Суворо дотримуватися Постанови головного санітарного лікаря України № 

55 від 23.09.2020р. та № 4 від 23.04.2021р. 

2. Дотримуватися Листа ДОН № 01-33/2213 від 28.08.2021 р. «Щодо 

організації освітнього процесу в умовах обмежувальних протиепідемічних 

заходів». 

3. Забезпечити якісну організацію освітнього процесу в ліцеї відповідно до 

особливостей епідеміологічної ситуації  у зв’язку з поширенням короно 

вірусної хвороби (COVID-19). 

4. Забезпечити оптимальні умови для реалізації завдань Нової української 

школи. 

5. Створити належні умови для адаптації до навчання в початковій школі для 

учнів 1-х класів, в основній школі – для учнів 5-х класів та в старшій школі 

– для учнів 10 класу. 

6. Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та 

творчих груп ліцею. 



7. Сприяти впровадженню в практику роботи закладу сучасних освітніх 

технологій, передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, району, 

області, держави. 

8. Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків 

освітнього процесу ліцею. 

9. Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного 

колективу за якість та результативність роботи. 

10. Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. 

Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією 

системи управління освітою (ІСУО). 

11. У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 

н.р. провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення по 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 

06.10.2010 № 930 зі змінами. 

12.  Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як 

під час освітнього процесу так і поза межами ліцею. 

13.  Забезпечити якісну підготовку випускників ліцею до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. 

14.  Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу 

ліцею, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти.  

 

ІІ. Ухвалили. 

1. Взяти до уваги виступ директора «Про стратегію розвитку ліцею на 2021-

2026 р.р.» 

2. Затвердити «Стратегію розвитку ліцею на 2021-2026 рр.» 

 

ІІІ. Ухвалили: 

1. Погодити освітні програми ліцею на 2021/2022н.р. 

2. Затвердити річний план роботи ліцею на 2021/2022 н.р. 

3. Затвердити внутрішню систему якості освіти ліцею. 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Планувати індивідуальні науково-методичні проблеми відповідно до 

науково-методичної проблеми ліцею «Розвиток професійної 

компетентності, інноваційної та методичної культури педагогічних 

кадрів в умовах розбудови нової української школи та формування 

ціннісних орієнтацій учнів». 

4.2. Втілювати протягом навчального року освітньому процесі методи, що 

сприяють формуванню життєво важливих компетентностей, творчому 

розвитку вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі. 

4.3. Удосконалювати постійно та поширювати впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, інтерактивних методів, використовувати 

дієві за стосунки для реалізації технології дистанційного, змішаного 

навчання в освітній процес. 



4.4. Продовжувати постійно самоосвітню роботу з метою удосконалення 

навичок використання онлайн-ресурсів в освітньому процесі. 

Основною індивідуальною формою підвищення професійної 

майстерності педагогів вважати – самоосвіту. 

4.5. Продовжити протягом року роботу по якісній підготовці учнів до 

участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, 

змаганнях, інтернет-олімпіадах. 

4.6. Урізноманітнити позакласну роботу з предметів з метою підвищення 

інтересу учнів до їх вивчення. 

4.7. Планувати заходи, надавати пропозиції щодо покращення 

матеріально-технічної, науково-методичної бази кабінетів. 

4.8. Підвищити відповідальність за результати та ефективність праці, 

розвиток творчості, формування педагогічним компетентностей. 

5. Заступникам директора Іліуц О.В. та Микайлу М.Г.: 

5.1. Оновлювати постійно систему методичної роботи відповідно до 

потреб сучасної освіти, надавати адресну дієву допомогу педагогам з 

метою підвищення мотивації та професійного зростання, для 

підвищення результативності праці педагогів, розвитку їхньої творчої 

активності, участі педагогічним працівникам ліцею в фахових 

конкурсах, методичних об’єднань на рівні ТГ та області. 

 

IV.Ухвалили:  

1. Затвердити режим роботи ліцею та єдиних вимог до учасників освітнього 

процесу. 

 

V. Ухвалили:  

1. Затвердити наступні модулі для проведення занять з фізичної 

культури на 2021/2022 н.р. для учнів: 

2.1. 5-9 класів: 

а) легка атлетика; 

б) волейбол; 

в) баскетбол; 

г) футбол. 

1.2. 10-11 класів 

               а) легка атлетика; 

               б) волейбол; 

               в) баскетбол; 

               г) футбол. 

VI. Ухвалили:  

1. Навчальні екскурсії у 1-4 класів та навчальної практики у 5-8, та 10 

класів провести протягом 2021/2022 н.р.  

 

 




