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Одним з основних завдань педагогічної ради є створення 

дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому 
кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену 
йому роботу, а й за всю діяльність навчального закладу. 
Пропоную вашій увазі методичні рекомендації щодо 
організації підготовки, проведення та реалізації рішень 
педагогічної рад . 

Сучасні вимоги до організації навчально-виховного  
процесу  та контролю за його результативністю 
вимагають від керівників закладів освіти не тільки 

підвищеної відповідальності, але й удосконалення знань та вмінь управління 
педагогічним колективом. Важливою колегіальною формою управління є 
педагогічна рада. 

    Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган 
самоврядування педагогічних працівників. Основною метою її створення є 
об'єднання зусиль колективу ПТНЗ з підвищення рівня навчально-виховної 
та навчально-виробничої роботи, використання на практиці досягнень 
педагогічної науки та передового педагогічного  досвіду.  

Педагогічна рада – це рада педагогів, які дійсно радяться, а не 
"засідають", така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання 
здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки. 

Педагогічна рада повинна функціонувати не тільки як орган розгляду, а 
і як орган рішення життєво важливих для навчального закладу питань. Він 
повинен стати інструментом колективного управління, допомогти розвити 
творче мислення педагога. 

(Додаток. Слайд 2) 
Головні мета і завдання педагогічних рад – об’єднати зусилля 

колективу навчального закладу на підвищення рівня навчально-виховної та 
навчально-виробничої роботи, використання на практиці досягнень 
педагогічної науки і перспективного досвіду; визначення  цілей діяльності 
педагогічного колективу, дальньої, середньої та близької перспектив, 
програми розвитку. 

Ефективність роботи педагогічної ради залежить від продуманого 
вибору форм і методів проведення засідань. У більшості навчальних закладів 
перевага віддається традиційній, сталій формі проведення педагогічної ради, 
що проводиться за певною технологічною схемою: доповідь, що містить 
виклад теоретичних позицій і аналіз існуючого стану, обговорення доповіді, 
ухвалення рішення. Ця форма має безліч невикористаних резервів. 

Основний недолік традиційної форми педагогічної ради з доповіддю - 
низька активність педагогів. До недоліків традиційних рад на основі доповіді 
можна віднести: авторитарний стиль, перетворення ради в інструктаж; 



поверхневе обговорення поставлених проблем; слабкий зв'язок теорії із 
практикою, абстрактність доповідей; майже повна відсутність самостійної 
діяльності педагогів; низька результативність. 

Цього можна уникнути, якщо вибрати актуальну проблему та залучити 
до її обговорення всіх учасників педагогічної ради, організувавши ряд 
проблемних творчих груп. Завдання методиста - знайти найбільш 
раціональну форму проведення педради відповідно до специфіки, теми та 
умов роботи ПТНЗ. 

На зміну традиційним приходять нові форми проведення педрад: педрада на 
основі роботи творчих груп, педрада — «круглий стіл», педрада -  «педагогічні 
вечорниці», педрада — ділова гра,  усний педагогічний журнал, педрада – «свято»  
тощо.  

Саме ці форми перетворюють педраду в орган, який об'єднує педагогів, 
батьків, учнів спільною турботою про сьогодення і майбутнє учнівського життя, 
дозволяє відстоювати свою позицію, створює умови для підвищення педагогічної 
майстерності, змушує шукати ефективні форми роботи з учнями, надихає на 
творчу співпрацю на підставі особистісно-орієнтованого навчання і виховання 
підростаючого покоління, дає можливість почувати себе Вчителем — і знову 
сумніватися, шукати, апробувати, творити... 

Нетрадиційні форми проведення педрад досягають своєї мети, якщо в 
колективі панує доброзичлива обстановка, викладач з радістю йде на роботу, 
адміністрація розуміє його проблеми, завжди допомагає їх розв'язанню, бачить у 
кожному педагогові та учневі творчу особистість, створює оптимальні умови 
для плідної роботи. 

Саме нетрадиційна педрада знаходить виходи, здавалося б, із безвихідних 
ситуацій, докопується до самої суті, до справжніх причин, приймає іноді не-
сподівані, часом ризиковані рішення, які ведуть до позитивного результату. 

(Додатки. Слайд 3) 
Технологічна система планування, підготовки і проведення 

педагогічних рад включає такі етапи: 
Перший етап – теоретичний, який передбачає: 
визначення тем педагогічних рад на 3 роки у відповідності із науково-

методичною проблемою, концепцією розвитку ПТНЗ, метою й завданнями, 
прогнозованими результатами; 

планування тематики педагогічних рад на навчальний рік на основі 
аналізу діяльності навчального закладу за попередній рік. Завчасне (до 1 
вересня) ознайомлення педагогічного колективу з тематикою засідань педрад 
та затвердження її на першому засіданні педагогічної ради. 

Другий етап – організаційний, який передбачає: 
складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми 

проведення, уточнення мети й завдань; 
добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування 

дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-
законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення 
перспективного педагогічного досвіду тощо); 



створення робочої групи по проведенню педагогічної ради, розподіл 
обов’язків, делегування повноважень. 

Третій етап – моніторинґовий, який передбачає: 
організацію збирання інформації за підсумками дослідження та 

здійснення аналізу отриманої інформації. 
Четвертий етап – практичний – проведення засідання педагогічної ради 

й прийняття рішення. 
П’ятий етап – аналітично-регулюючий. 
аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при 

директорові; 
робота щодо виконання попередньо ухвалених рішень; 
контроль за виконанням рішення педагогічної ради. 
Унаочню зміст підготовки й проведення педагогічної ради. 
Алгоритм підготовки до педагогічної ради  
(Додатоток. Слайд 4) 
Видача наказу або розпорядження про підготовку до педагогічної ради. 
Засідання методичної ради з питання підготовки педради. Складання 

плану підготовки і сценарію проведення педагогічної ради.  
Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради з 

числа зацікавлених педагогів у вирішенні даної проблеми, планування її 
роботи. 

Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи 
педради. 

Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна 
рада». 

Складання списку рекомендованої літератури з обговорюваної 
проблеми. 

Визначення об'єктів вивчення (викладачі, майстри виробничого 
навчання, стан викладання навчальних предметів, аспекти діяльності класних 
керівників, виховання учнів). 

Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти 
вивчення. Проведення соціологічних досліджень у відповідності до проблеми 
всіх учасників освітнього процесу: педагогів, батьків, учнів. 

Робота з педагогами та запрошеними, що мають виступити на 
педагогічній раді. 

Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу. 
Підготовка педагогічних ситуацій, які б доцільно було розглянути на 

засіданні. 
Відпрацювання понятійного апарату (словника термінів). 
Розробка проекту рішення. 
До складу робочої та творчих груп можуть входити керівники 

методичних комісій, проблемно-динамічних груп, найбільш досвідчені 
педагоги, які глибоко вивчають теорію даного питання, наявний 
педагогічний досвід, результативність самоосвіти, організовують 
взаємовідвідування уроків, готують тематичні виставки тощо. Доцільно до 



підготовчої роботи залучити якнайбільшу кількість зацікавлених осіб з 
метою всебічного вивчення проблеми, збору потрібної інформації. 

(Додаток. Слайд 5)  
Робоча група розробляє план підготовки до педради, який може 

складатися за такою схемою: 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 
Відповідальна 

особа 
    

Контроль за підготовкою до педагогічної ради 
Якість педради значною мірою залежить від своєчасного й уважного 

контролю за підготовкою. Цю роботу доцільно проводити в три етапи: за 
місяць, півмісяця і тиждень до проведення. 

На І етапі надається практична допомога членам творчих груп. Роль 
директора, його заступників, методиста  полягає у тому, щоб забезпечити 
цілеспрямованість відвідування уроків, позакласних заходів, пов’язаних з 
темою наступної педради. Необхідно розробити вузлові питання теми, 
"пам’ятки" і відповідну методику відвідувань і аналізу уроків.  

На ІІ етапі слід звернути увагу на якість змісту доповіді (якщо вона 
буде), сценарій майбутньої педради, а також на проект рішення педради. 

В основу змісту доповіді мають бути покладені провідні ідеї державної 
політики в галузі освіти, досягнення психолого-педагогічної науки з даної 
проблеми, моніторингові дослідження стану її вирішення у навчальному 
закладі. Доповідь має містити в собі аналіз діяльності педагогічного 
колективу в цілому та окремих його членів щодо питання, яке розглядається, 
досягнень та недоліків у роботі учасників навчально процесу, матеріали 
спостережень, досліджень, об'єктивні та достовірні факти з життя ПТНЗ, 
порівняльні дані, обґрунтовані висновки та судження. 

Структура доповіді повинна бути чіткою, логічною, послідовною.  
Складним та важливим питанням при підготовці до засідання педради є 

вироблення проекту рішення. Це питання ні в якому разі не можна пускати 
на самоплив. На засідання педради слід виносити підготовлений заздалегідь, 
глибоко продуманий проект рішення, який готується членами робочої групи. 

(Додаток. Слайд 6) 
Для того, щоб рішення педради було оптимальним, воно повинно від-

повідати таким вимогам: бути науково обгрунтованим, тобто випливати з 
глибокого розуміння закономірностей педагогічного процесу; бути 
результатом осмисленого, наукового аналізу ситуації і водночас 
оригінальним, нешаблонним; бути конструктивним, відображати єдині 
вимоги, розраховані на певний позитивний результат; забезпечувати 
аргументованість та розуміння необхідності рішення всіма виконавцями, без 
чого рішення не має педагогічної цінності; мати чітку програму діяльності 
колективу на певний період, визначену оптимальну кількість педагогічно 
доцільних пунктів рішення, виконання яких під силу тим, кому вони 
адресовані; враховувати індивідуальні можливості виконавців, особисті 
якості, здібності, досвід як основу для реального його виконання; зміст 



пунктів рішення повинен повністю висвітлювати суть питання, що 
розглядається, орієнтувати педагогів на поліпшення освітнього процесу і 
стану проблеми, яка розглядається; формулювання кожного пункту має бути 
чітким, лаконічним, конкретним; кожен пункт рішення адресувати 
конкретному педагогу чи групі педагогів з вказівкою, що, коли треба 
зробити; рішення має бути оптимальним за розміром та строками виконання, 
передбачати строки виконання не більше 1,5-2 місяців, тобто до чергового 
засідання (за випадком, коли розглядаються стратегічні завдання, які 
вимагають довгострокового виконання); обов’язково потрібно вказати 
відповідального за виконання. 

За один день до початку педагогічної ради потрібно перевірити 
приміщення, в якому буде проводитися засідання ради. 

Нагадаємо, що не підготовлене приміщення не може забезпечити 
нормальну ділову атмосферу впродовж засідання. Так, воно повинно бути 
теплим, добре освітленим, мати пристосування для запису. Відсутність 
вентиляції знижує продуктивність розумової праці на 10-20 %, а з кожними 
30 хв. – ще на 30%. 

Важливим елементом та могутнім засобом концентрації думки є 
забезпечення наочності. 

Важливо, щоб кожний із присутніх мав можливість бачити й чути 
голову та виступаючих. Тому столи та стільці слід розставляти по-різному, в 
залежності від завдань проблеми, що розглядається. 

Розглянемо декілька прикладів розташування меблів. 
(Додаток. Слайд 7) 
Перший варіант – фронтальне розташування. 
Таке розміщення може підійти тільки для роботи над теоретичною 

частиною, але не слід використовувати його під час роботи у групах. 
Переваги: доповідачу легко контролювати аудиторію, присутнім 

прекрасно видно передню частину приміщення, зручно вести замітки й 
користуватися допоміжними матеріалами. 

Недоліки: виступаючому важко контактувати з аудиторією. Активність  
на задніх рядах менше, ніж у передніх. 

(Додаток. Слайд 8) 
Другий варіант –" круглий стіл". 
Таке розташування столів і стільців сполучає в собі відкритість і 

неформальну атмосферу, дозволяє об’єднати педагогів під час активних 
форм проведення педагогічної ради і тим самим запобігти виокремленню 
небажаних підгруп чи угрупувань. Запропоноване розташування полегшує 
комунікацію між педагогами під час педагогічної ради, кожен бере активну 
участь у роботі, всі присутні мають однакові умови. Не має «лідерських» 
позицій. 

Недоліки: дехто почувається "не у своїй тарілці" при подібному 
розміщенні посадкових місць. Конфігурація підходить тільки для невеликих 
групп, не дозволяє використати аудіовізуальне встаткування, в деякій мірі 
нейтралізує голову ради 



(Додаток. Слайд 9) 
Третій варіант  -U подібне. 
поєднує групу в єдине ціле, присутні добре бачать один одного  і легко 

спілкуються між собою; відкритість викликає почуття волі й спонукає до 
прояву активності. Конфігурація ідеально підходить для аудіовізуальних 
демонстрацій, рольових ігор. 

 За умов такого розташування меблів положення керівника буде 
відповідати положенню "лідера". Вочевидь, це дозволить зібрати більшу 
кількість гравців, проте керівник постійно буде домінувати. 

 (Додаток. Слайд 10) 
Четвертий варіант – "обличчя до обличчя". 
При такому розташуванні меблів  всі добре бачать і чують один одного  

та головуючого, можливе використання будь-якого аудіовізуального 
устаткування. 

Якщо голова педагогічної ради обирає таке розташування меблів, слід 
враховувати, що учасники педагогічної ради будуть не усвідомлено 
протистояти один одному під час комунікації. Така структура мало 
відповідає завданням комунікації, приводить до конфронтації, не сприяє 
обміну думками. 

Отже, вибір розташування меблів під час проведення педагогічної ради 
залежить від завдань, які керівник покладає на неї, тому що саме фізичне 
розташування здійснює суттєвий вплив на характер комунікації 
співрозмовників. 

Велике значення має культура проведення засідання педради: 
дотримання етичних норм спілкування, адміністративна культура, ділова 
атмосфера. Кожен виступ педагога на засіданні педради має бути 
конструктивним, аргументованим, логічним, насиченим конкретними 
пропозиціями щодо удосконалення навчального процесу. 

(Додаток. Слайд 11)  
У зв'язку з цим педагогів потрібно вчити активно, по-діловому 

виступати на засіданнях педради, виконуючи такі вимоги: 
дотримуватись чіткого регламенту виступів (5—7 хв.); 
виступати відповідно до питання, яке обговорюється, давати конкретні 

пропозиції до рішення; 
сприяти створенню спокійної та ділової обстановки; 
робити критичні зауваження об'єктивно та обґрунтовано; 
сприймати критику як фактор, що сприяє покращенню якості роботи. 
Слід враховувати мотиви, які змушують педагогів виступати, 

забезпечувати доцільну послідовність та спрямованість при суворому 
дотриманні регламенту. Обговорення має носити дискусійний характер. 

Директор як голова засідання педради повинен забезпечувати 
активність працівників тактовними і уважним ставленням до виступаючих, 
створенням ділової та доброзичливої атмосфери; підтримкою ініціативи, 
впевненості кожного в тому, що до його думки прислуховуються і врахують 
під час прийняття рішення. 



Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради 
(Додаток. Слайд 12) 
Постановка рішення на контроль (занесення його до комп'ютера, 

журналу контролю, картки контролю, інше). 
Прийняття адміністративного рішення (видання наказу, проведення 

нарад, засідань методичних комісій тощо). 
Розробка шляхів реалізації рішення (планування педагогічних заходів 

щодо його реалізації: складання графіків відкритих уроків; проведення 
теоретичних семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення та 
впровадження кращого досвіду роботи; апробація різних педагогічних 
інновацій; проведення моніторингових досліджень тощо). 

Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, 
позакласних заходів; проведення адміністративних контрольних робіт, 
моніторингових зрізів навчальних досягнень учнів, вивчення рівня їх 
розвитку та вихованості; анкетування, співбесіди з учнями, педагогами, 
батьками тощо). 

Аналіз стану реалізації рішення. Діагностика позитивних змін.  
Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях 

педагогічної ради. Пошук нових підходів до проблеми. 
Зняття з контролю (інформування педагогічного колективу про 

остаточне виконання рішення педради; відмітка про це в журналі або картці 
контролю, файлі). 

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени 
комісії з перевірки виконання рішень педради, яку щороку в складі трьох осіб 
обирають на серпневому засіданні. 

Додаток (Слайд 13) 
Результати перевірки фіксують за такими пунктами: 

№ 
з/п 

Тема 
педагогічної 

ради, 
Дата 

проведення 

Зміст 
рішення, 

що 
контролю 

ється 

Терміни 
виконання 

Дата 
зняття з 

контролю 

Відмітка 
про 

виконання 

Підпис 

       
 
1. № з/п. 
2. Тема педагогічної ради. 
3. Дата проведення. 
4. Зміст рішення, що контролюється. 
5. Терміни виконання 
6. Дата зняття з контролю. 
7. Відмітка про виконання, підпис 
Систематичний і своєчасний контроль за виконанням рішень педагогічної 

ради, причому не з боку адміністрації, а з боку колег по роботі, яким колектив 
доручив цю справу, об'єктивна і вичерпна інформація  про стан їх виконання на 
кожному засіданні педагогічної ради дисциплінує колектив, сприяє дієвості і 



результативності педагогічної ради, підвищує її авторитет, формує причетність 
до виконання рішень у більшості членів педагогічного колективу, підносячи у 
такий спосіб  роль педагогічної ради як колективного органу управління 
діяльністю навчального закладу. 

Рішення педагогічної ради як логічне завершення тривалої колективної, 
групової та індивідуальної роботи над певною проблемою має бути 
реалізоване. 

(Додатки. Слайд 14) 
Як домогтися якісного і своєчасного виконання прийнятих 

педагогічною радою рішень? 
Є шість перевірених практикою способів, які рекомендують 

менеджери: 
Закінчуючи педагогічну раду, підбийте підсумки щодо того, що 

необхідно зробити, розподіліть обов'язки, уточніть терміни. 
Встановіть нормативи часу для групи, яка повинна розпочати роботу 

вже наступного дня. 
Через кілька днів відправте нагадування, написане від руки. Воно 

нагадає членам групи, що для вас виключно важливі ті рішення, які були 
ними прийняті. 

Якщо якась робота не виконується, запитайте, чи не можете чимось 
допомогти. Це ефективніше, ніж нагадати, що вже пора «ворушитися». Про-
позиція про допомогу швидше за все буде відхилена, але вона підштовхне 
співробітника до дії. 

У порядку денному кожної педради повинен бути пункт про виконання 
рішення попередньої. Обговоріть досягнення групи на педраді. 

Зверніться до керівників структурних підрозділів з проханням допомог-
ти вплинути на тих членів груп, робота яких вас не задовольняє. 

Отже, педагогічна рада сучасного навчального закладу   мусить 
функціонувати не лише як орган розгляду, а й як орган вирішення життєво 
важливих  питань. Вона може і повинна стати інструментом колективного 
управління, допомогти розвинути творче мислення педагогів. 

Педагогічна рада походить від слова «радитися». Вона має приносити 
педагогічному колективу радість та задоволення, впевненість і натхнення. 

Саме цього я  і бажаю  вам у праці та в житті! 
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Додаток 
 

Якість проведення
педагогічних рад – шлях

до підвищення ефективності
роботи педагогічного

працівника

В.М. Сарай, методист
ДПТНЗ “Білківський професійний аграрний ліцей”

 
Слайд 1 

Мета і завдання педагогічних рад

об’єднання зусилля колективу
навчального закладу на підвищення
рівня навчально-виховної та навчально-
виробничої роботи, використання на
практиці досягнень педагогічної науки і
перспективного досвіду; 
визначення цілей діяльності
педагогічного колективу, дальньої, 
середньої та близької перспектив, 
програми розвитку.

 
Слайд 2 

Етапи підготовки
до педагогічної ради

Теоретичний;
Організаційний;
Моніторинговий;
Практичний;
Аналітично-регулюючий.

 
Слайд 3 

Алгоритм підготовки до
педагогічної ради

Видача наказу про підготовку до педагогічної ради.
Засідання методичної ради з питання підготовки
педради.  
Створення робочої групи з підготовки засідання
педагогічної ради.
Формування творчих груп з підготовки окремих питань.
Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується
педагогічна рада».
Визначення об'єктів вивчення.
Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної
інформації.
Робота з педагогами та запрошеними, що мають
виступити на педагогічній раді.
Підготовка методичної виставки, ілюстративного
матеріалу.
Підготовка педагогічних ситуацій, які б доцільно було
розглянути на засіданні.
Розробка проекту рішення.

 
Слайд 4 

План підготовки до педради

Відповідальна
особа

Термін
виконання

Зміст роботи№ з/п

 
Слайд 5 

Вимоги до проекту рішення
педради

наукова обгрунтованість;
своєчасне прийняття і природно випливати із ситуації, що склалася;
містити результат осмисленого, наукового аналізу ситуації
оригінальність, нешаблонність;
аргументованість;
висвітлює суть питання, яке розглядається;
містить оптимальну кількість пунктів (5-7);
чітке, лаконічне, конкретне;
адресує кожний пункт конкретному виконавцеві;
строки виконання не більше 1,5-2 місяці (за винятком завдань, які

вимагають довгострокового виконання);
забезпечує розуміння необхідності рішення всіма виконавцями;
враховує індивідуальні можливості виконавців;
передбачає чітку організацію проміжного і підсумкового контролю за

виконанням;
забезпечує зняття з контролю рішень, які виконані.

 
Слайд 6 



Фронтальне розташування
меблів

Переваги
Доповідачу легко
контролювати аудиторію,
присутнім прекрасно видно
передню частину
приміщення, зручно вести
замітки й користуватися
допоміжними матеріалами.

Недоліки
Доповідачу важко
контактувати з аудиторією. 
Активність на задніх рядах
менше, ніж у передніх.

 
Слайд 7 

Розташування меблів “круглий
стіл”

Переваги
Кругове розташування
столів – сполучає в собі
відкритість і неформальну
атмосферу, кожен бере
активну участь у роботі, всі
присутні мають однакові
умови. Не має «лідерських»
позицій.

Недоліки
Дехто почувається "не у
своїй тарілці" при подібному
розміщенні посадкових
місць. Конфігурація
підходить тільки для
невеликих груп і не
дозволяє використати
аудіовізуальне
встаткування.

 
Слайд 8 

U-подібне розміщення
Переваги поєднує групу в

єдине ціле, присутні добре
бачать один одного; 
відкритість викликає почуття
волі й спонукає до прояву
активності. Конфігурація
ідеально підходить для
аудіовізуальних
демонстрацій, рольових
ігор.

Недоліки постійно домінує
керівник ради

 
Слайд 9 

Розташування меблів “обличчя
до обличчя”

Переваги всі добре бачать та
чують один одного та
головуючого, можливе
використання будь-якого
аудіовізуального
устаткування

Недоліки учасники педагогічної
ради будуть не усвідомлено
протистояти один одному
під час комунікації. Така
структура мало відповідає
завданням комунікації, 
приводить до конфронтації, 
не сприяє обміну думками.

 
Слайд 10 

Вимоги до виступів на педраді

дотримуватись чіткого регламенту
виступів (5—7 хв.);
виступати відповідно до питання, яке
обговорюється, давати конкретні
пропозиції до рішення;
сприяти створенню спокійної та ділової
обстановки;
робити критичні зауваження об'єктивно
та обґрунтовано;
сприймати критику як фактор, що сприяє
покращенню якості роботи.

 
Слайд 11 

Алгоритм реалізації рішень
педради

Постановка рішення на контроль.
Прийняття адміністративного рішення.
Розробка шляхів реалізації рішення.
Організація проміжних форм контролю.
Аналіз стану реалізації рішення. 
Діагностика позитивних змін. 
Інформація про виконання рішень на
наступних засіданнях педагогічної
ради. Пошук нових підходів до
проблеми.
Зняття з контролю.

 
Слайд 12 

Постановка рішення на контроль –
занесення його до журналу контролю

(картки контролю)

№ Тема
педради, 
дата

Зміст питання, 
що
контролюється

Виконав
ець

Терміни
виконання

Дата
зняття з
контролю

Відмітка
про
виконання

 
Слайд 13 

Пам'ятка “ Як домогтися якісного і
своєчасного виконання рішень ”

Закінчуючи педагогічну раду, підбийте підсумки щодо того, 
що необхідно зробити, розподіліть обов'язки, уточніть
терміни.
Встановіть нормативи часу для групи, яка повинна розпочати
роботу вже наступного дня.
Через кілька днів відправте нагадування, написане від руки. 
Воно нагадає членам групи, що для вас виключно важливі ті
рішення, які були ними прийняті.
Запропонуйте допомогу. Це ефективніше, ніж нагадати, що
вже пора «ворушитися». Пропозиція про допомогу швидше
за все буде відхилена, але вона підштовхне співробітника до
дії.
У порядку денному кожної педради повинен бути пункт про
виконання рішень попередньої. Обговоріть досягнення групи
на педраді.
Зверніться до керівників структурних підрозділів з проханням
допомогти вплинути на тих членів груп, робота яких вас не
задовольняє.

 
Слайд 14 

 
 


