
 



 
2.2 Професійна спрямованість викладання 

загальноосвітніх предметів як важлива 
умова підвищення якості фахових 
знань учнів. 

Методист, голови МК  

2.3 Підліток і соціум. Психолого-
педагогічний аналіз контингенту учнів 
І курсу 

Заступник директора з 
НВР, практичний 
психолог 

 

2.4 Про закріплення членів педагогічного 
колективу ліцею за ЗО району та 
обговорення плану набору здобувачів 
освіти на 2021-2022 н.р. 

Заступники директора 
з НВР та НВР, 
методист 

 

2.5 Про затвердження правил прийому до 
ліцею на 2021-2022 н.р. 

Заступники директора 
з НВР 

 

2.6 Різне. Адміністрація ліцею  
 
 

3. 

 
Засідання №3                                                                     11   січня 2021 року                                         

Тема. «Підведення підсумків за І семестр 2020-2021 н.р.» 
Форма проведення: поділ думками 

3.1 Про хід виконання рішень попередніх 
педагогічних рад. 

Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

3.2 Про підсумки методичної, навчально-
виховної та навчально-виробничої 
роботи за І семестр 2020-2021 н.р. 

Методист,  
заступник директора з 
НВР 

 

3.3 Про стан викладання та рівень 
навчальних досягнень учнів з 
математики 

Методист,  
заступник директора з 
НВР 

 

3.4 Про стан викладання та рівень 
навчальних досягнень учнів з 
спецтехнології. 

Методист,  
заступник директора з 
НВР 

 

3.5 Про стан охорони праці, техніки 
безпеки, виробничої санітарії під час 
освітнього процесу в ліцеї. 

Інженер з ОП  

3.6 Про виконання плану виробничої 
діяльності за 2020 рік. 

Заступник з НВР  

3.7 Різне. Адміністрація ліцею  
 

4 
 

Засідання №4                                                                    15 березня 2021 року       
Тема.  «Особистісне зростання кожного педагога як мета педагогічного 

процесу» 
Форма проведення: презентація 

4.1 Про хід виконання рішень попередніх 
педагогічних рад. 

Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

4.2 Роль методичної роботи у підвищенні 
рівня професійної підготовки 
педагогів 

Методист   

4.3 Самоосвіта педагогів як складова 
системи внутрішньої методичної 
роботи. 

Методист, голови МК  

4.4 Творчі звіти педагогів, що 
атестуються. Затвердження 

Директор, методист.  



характеристик. 
4.5 Різне. Адміністрація ліцею  

 
 
  

5. 

 
Засідання №5                                                                 17 травня 2021 року                                                        
Тема «Аналіз навчально-методичної  та матеріальної бази кабінетів, 
майстерень в контексті роботи над єдиною методичною проблемою» 

Форма проведення: круглий стіл 
 

5.1 Про хід виконання рішень попередніх 
педагогічних рад. 

Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

5.2 Про роботу методичних комісій та 
заходи щодо підвищення їх 
результативності 

Методист, голови МК  

5.3 Про діяльність педагогічного 
колективу щодо оновлення навчально-
методичної  та матеріальної бази 
кабінетів, майстерень 

Заступники директора 
з НВР, НВР, 
методист, голови МК 

 

5.4 Аналіз роботи класних керівників, 
вихователя гуртожитку, керівників 
гуртків із формування духовності, 
моральних якостей, здорового способу 
життя як складових виховної роботи 

Заступник директора з 
НВР 

 

5.5 Різне. Адміністрація ліцею  

 


