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Тематика засідань педагогічної ради 
Відповідальні 

за підготовку 

1 2 

СЕРПЕНЬ 

1. Підсумки роботи навчального закладу за минулий навчальний рік та  

завдання на 2019-2020 навчальний рік, що випливають з положення 

“Про організацію навчально-виробничого процесу” та пріоритетних 

напрямків роботи ПТО Дніпропетровської області  в 2019-2020 

навчальному році 

Директор 

Заст. директора з НВР 

Заст. директора з НВихР 

методист  

2. Затвердження плану роботи навчального закладу на 2019-2020н.р. 

Директор  

Заст. директора з НВР  

Заст. директора з НВихР 

методист 

3. Ознайомлення педагогічного колективу з наказами про регламент 

роботи ліцею, про призначення та закріплення класних керівників та 

майстрів за навчальними групами, про педагогічне навантаження 

педпрацівників та ін.  

Директор  

Заст. директора з НВР, 

методист 

СІЧЕНЬ 

1. Обговорення підсумків діяльності навчального закладу за 

    І семестр та завдання педагогічному колективу на другий семестр 

Заст. директора з НВР 

Заст. директора з НВихР 

Методист 

Старший майстер 

2. Підведення підсумків проведення олімпіад та директорських 

    контрольних робіт 

Заст. директора з НВР, 

методист 

3. Підведення підсумків та результатів I-го етапу обласних конкурсів 
Заст. директора з НЧ, 

Заст. директора з НВР 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Підведення підсумків проведення предметних тижнів з  

   загальноосвітніх дисциплін та тижнів професійно-технічної 

   підготовки 

Заст. директора з НВР 

Методист 

2. Моніторингові дослідження навчально-виховного процесу 
Заст. директора з НВР 

Методист 

3. Розвиток творчих здібностей учнів (участь у обласних конкурсах та 

проектах, навчання в МАН) 

Заст. директора з НВР 

Методист 

4. Підготовка до проведення виробничої практики учнів в складі 

    колективу базових підприємств 
Заст. директора з НВР 



ЧЕРВЕНЬ 

1. Підведення підсумків проведення державної підсумкової атестації 

та державної кваліфікаційної атестації 
Заст. директора з НВР 

2. Підведення підсумків проведення предметних тижнів з  

   загальноосвітніх дисциплін та тижнів професійно-технічної 

   підготовки 

Заст. директора з НВР 

Методист 

3. Підведення підсумків роботи методичних комісій та планування 

    на наступний рік 
Голови метод. комісій 

4. Про підсумки атестації педагогічних працівників у поточному році Заст. директора з НВР 

5. Обговорення підсумків виконання навчальних планів і програм та 

    програмні завдання колективу на новий 2020-2021 навчальний рік. 

Директор,  

Заст. директора з НВР 

Голови метод. комісій 

6. Підведення підсумків проведення ліцейних педагогічних 

    читань, конкурсів фахової майстерності, обласних конкурсів, 

    учнівських проектів 

Заст. директора з НВР 

Заст. директора з НВихР 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

Методист                                                                                           С.Г. Русанова 


