
Протокол № 2 
засідання педагогічної ради ліцею-інтернату 

і 
від 25 жовтня 2021 року. 
Присутні: 16 педагогів. 
Відсутні: 2 (поважна причина). 

Порядок денний: 
1. Підведення підсумків навчання за І четверть 2021 -2022 н.р. 

Доповідач: Заступник директора з НВР Чумак В.М., класні 
керівники 10-11-х класів ( до 10 хв.). 
2. Впровадження електронних класних журналів як необхідна умова 
переходу до інформаційного суспільства. 

Доповідач: Соціальний педагог Іванюк Р.Я. (до 10 
ХВ.) ч 
3. Профілактика та протидія булінгу в учнівському середовищі. 

Доповідач: Соціальний педагог Іванюк Р.Я. (до 10 хв.). 
4. Про організацію харчування в ліцеї-інтернаті. 

Доповідач: Заступник директора з НВР Чумак В.М. (до 10 хв.). 
5. Про курси підвищення кваліфікації. 

Доповідач: Заступник директора з НВР Чумак В.М. (до 10 
хв.). 
6. Про розроблення Концепції розвитку ліцею на 2022-2025 pp. 

Доповідач: Директор ліцею-інтернату Стукало С.Г. 
7. Про основні завдання на II четверть 2021-2022 н.р. 

Доповідач: директор ліцею Стукало С.Г. 

1. СЛУХАЛИ: 
Заступника директора з НВР Чумака В.М.,1 про результати навчальних 

досягнень ліцеїстів за І четверть 2021-2022 н.р., р. - текст доповіді додається 
до протоколу. 

Заслухали класних керівників (Мільовську В.Л., Черногуз Т.І., Дзерик 
М.В.) про навчальні досягнення ліцеїстів 10-11-х класів за І четверть 2021-
2022 н.р. 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Вчителям-предметникам у II четверті особливу увагу звернути на 
ліцеїстів у кого найнижчий середній бал навчальних досягнень; провести 
підготовчу роботу по підготовці ліцеїстів до II етапу учнівських олімпіад з 
навчальних предметів. Класним керівникам 10-11-х класів тісніше 
співпрацювати з батьками; ознайомити батьків ліцеїстів з навчальними 
досягненнями їхніх дітей за І чверть 2021-2022 н.р. 
2. СЛУХАЛИ: ( 

Соціального педагога Іванюка Р.Я. про впровадження та використання 
електронних класних журналів - текст доповіді додається до протоколу. 



використовувати електронні класні журнали в 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. З 10.01.2021 р 
освітньому процесі. 
3. СЛУХАЛИ: 

Соціального педагога Іванюка Р.Я. про профілактику та протидію булінгу 
в учнівському середовищі - текст доповіді додається до протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 

3.1. Вчителям-предметникам, класним керівникам та вихователям відразу 
повідомляти адміністрацію ліцею про можливі випадки булінгу та зміни у 
поведінці ліцеїстів; провести у II четверті 2021-2022 н.р. виховні години 
присвячені профілактиці булінгу. 
4. СЛУХАЛИ: 

Заступник директора з НВР Чумак В.М. про організацію харчування 
ліцеїстів у закладі - текст доповіді додається до протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
4.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів щодо 
харчування ліцеїстів; провести класні виховні години присвячені культурі 
поведінки під час прийому їжі. 
5. СЛУХАЛИ: 

Заступник директора з НВР Чумак В.М. про курси підвищення 
кваліфікації у 2021 н.р. 
ВИРІШИЛИ: 
5.1. Дотримуватися порядку підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, визначених постановою № 800 від 21.08.2019 р. 
6. СЛУХАЛИ: ^ 

Директора ліцею-інтернату Стукало С.Г. про розроблення Концепції 
розвитку ліцею на 2022-2025 pp. 
ВИРІШИЛИ: 
6.1. Розробити Концепцію розвитку ліцею на 2022-2025 pp. до 09.11.2021 р. 
за рішенням робочої групи Чернівецької міської ради створеної 
розпорядженням Чернівецького міського голови від 13.10.2021 р. № 486-р. 
7. СЛУХАЛИ: 

Директора ліцею Стукало С.Г., який визначив основні завдання на II 
четверть 2021/2022 навчального року. * 
ВИРІШИЛИ: 
7.1.Основну увагу у II четверті 2021/2022 н.р. зосередити на підвищенні рівня 
навчальних досягнень ліцеїстів з низькими навчальними досягненнями, 
дотримання всіх рекомендованих протиепідемічних заходів з метою 
збереження життя та здоров'я учас ь зго процесу. 
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