
Протокол № 5 
засідання педагогічної ради ліцею-інтернату 

від 13 січня 2022 року. 
Присутні: 14 педагогів. 
Відсутні: 4 (поважна причина).' 

Порядок денний: 
1. Про підсумки навчання за І семестр 2021/2022 н.р. 

Доповідач: заступник директора з НВР Чумак В.М. ( до 20 хв.). 
Співдоповідачі: класні керівники та вихователі (до 3 хв.). 

2. Про підсумки виховної роботи за І семестр 2021/2022 н.р. 
Доповідач: соціальний педагог Іванюк Р.Я. (до 10 

хв.). 
3. Про підсумки військово-спортивної роботи за І семестр 2021/2022 н.р. 

Доповідач: заступник директора з НВР В.М.Чумак (до 5 
хв.). 
4. Про схвалення Положення про академічну доброчесність 

Доповідач: заст. директора з НВР Чумак В.М. (до 10 хв.). 
5. Про схвалення Положення про само оцінювання. 

Доповідач: соціальний педагог Іванюк Р.Я. (до 10 хв.). 
6. Про завдання педагогічного колективу на II семестр 2021/2022 н.р. 

Доповідач: заступник директора з НВР Чумак В.М. (до 5 хв.). 

1. СЛУХАЛИ: 
Заступника директора з НВР Чумака В.М. про навчальні досягнення 

ліцеїстів у І семестрі 2021/2022 н.р. - текст доповіді додається до протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Адміністрації ліцею-інтернату взяти на особистий контроль підготовку 
вчителів-предметників до проведення уроків та вихователів до якості 
проведення самопідготовки; вчителям-предметникам на уроках вчити 
ліцеїстів чітко та ясно висловлювати свої думки, залучати ліцеїстів до 
міських конкурсів із своїх предметів, здійснювати підготовку до ЗНО-2022. 
Класним керівникам та вихователям протягом 24.01.2022 р. - 06.02.2022 р. у 
режимі онлайн провести класні батьківські збори за підсумками І семестру 
2021/2022 н.р. 
2. СЛУХАЛИ: 

Соціального педагога Іванюка Р.Я. про підсумки виховної роботи за І 
семестр 2021/2022 н.р. - текст доповіді додається до протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
2.1. Продовжити здійснювати виховання ліцеїстів через проведення 
загальноліцейних заходів, участь у міських заходах, залучення ветеранів 
війн, учасників АТО/ООС, громадських та культурних організацій. 



3. СЛУХАЛИ: 
Заступника директора з НВР Чумака В.М. про підсумки вшськово-

спортивної роботи за І семестр 2021/2022 н.р. - текст доповіді додається до 
протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
3.1. У II семестрі основну увагу зосередити на військово-патріотичному 
вихованні підростаючого покоління через проведення виховних заходів, 
залучення представників національної поліції України, державної 
прикордонної служби України, участь у військово-патріотичних заходах на 
рівні міста. 
Провести у травні місяці на базі ліцею міський чемпіонат з футболу. 
4. СЛУХАЛИ: 

Заступника директора з НВР Чумака В.М., який ознайомив 
педагогічних працівників з Положенням про академічну доброчесність -
текст доповіді додається до протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
4.1. Схвалити Положення про академічну доброчесність у ліцеї-штернаті -
текст доповіді додається до протоколу. 
5. СЛУХАЛИ: 

Соціального педагога Іванюка Р.Я., який ознайомив педагогічних 
працівників з Положенням про самооцінювання - текст доповіді додається до 
протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
5.1. Схвалити Положення про самооцінювання - текст доповіді додається до 
протоколу. 6. СЛУХАЛИ: 

Заступника директора з НВР Чумака В.М. про основні завдання 
педагогічного колективу на II семестр 2021/2022 н.р. - текст доповіді 
додається до протоколу. 
ВИРІШИЛИ: 
6.1. У II семестрі основні зусилля прикласти для вирішення наступних 
завдань: 
- обговорення у січні-лютому у класних колективах на батьківських зборах 
навчальних досягнень ліцеїстів за І семестр (класні керівники та вихователі); 
- класним керівникам та вихователям щомісяця інформувати батьків про 
навчальні досягнення ліцеїстів; 
- вчителям-предметникам інформувати класного керівника та вихователя про 
якість підготовки ліцеїстів до уроків; 
- вчителям-предметника та каласним керівникам і вихователям взяти на 
жорсткий контроль відвідування ліцеїстами навчального закладу та навчальних занять; . .. . - вчителям-предметникам організувати роботу щодо підготовки ліцеїстів до 
ЗНО-2022* 
- працівникам ліцею здійснювати популяризацію закладу серед жителів 
ЧМТГ; 



- ведення електронних класних журнш 
- дотримання всіх протиепідемічн 

Голова педагогічної ради 
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