
Тематика засідань педагогічної ради 

у Харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивного профілю 

 у 2018/2019 навчальному році 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Особливості організації освітнього процесу в 

сучасній школі. Визначення пріоритетних 

напрямків діяльності ліцею-інтернату на 

сучасному етапі  
Питання на розгляд 

1. Про підсумки діяльності навчального закладу у 

2017/2018 навчальному році та завдання 

педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний 

рік (доповідач  

Вишня І.М.). 

2. Про вибори секретаря педагогічної ради 

(доповідач Вишня І.М.). 

3. Про погодження плану роботи навчального 

закладу на 2018/2019 навчальний рік (доповідач  

Вишня І.М.). 

4. Про нормативно-правове забезпечення 

організованого початку нового 2018/2019 

навчального року (доповідач Гунбіна С.Ю.). 

5. Про організаційну роботу щодо організації 

харчування учнів (доповідач Карікова Н.В.). 

6. Про підсумки роботи  щодо запобігання всім 

видам дитячого травматизму у 2017/2018 

навчальному році та завдання на 2018/2019 

навчальний рік (доповідач  

Гунбіна С.Ю.). 

7. Про підсумки роботи щодо профілактики 

злочинності, правопорушень серед учнівської 

молоді у 2017/2018 навчальному році та завдання 

на 2018/2019 навчальний рік. Заходи з правової 

пропаганди серед учнів ліцею (доповідач  

Гунбіна С.Ю.). 

8. Про організаційну роботу щодо виконання 

чинного законодавства України із соціального 

захисту учнів (доповідач Гунбіна С.Ю.). 

9. Про ухвалення режиму дня (доповідач Вишня 

І.М.). 

10. Про оздоровлення учнів ліцею-інтернату влітку 

2018 року (доповідач Карікова Н.В.) 

29.08.2018 

 

 

Вишня  І. М., в.о. 

директора,   

Гунбіна С.Ю.,  

методист 

2.  Створення позитивного іміджу ліцею-інтернату 

– неодмінна умова функціонування сучасної 

школи Питання на розгляд 

1. Про аналіз результативності освітнього  і 

навчально-тренувального процесів у І семестрі 

2018/2019 навчального року (доповідачі Гунбіна 

Січень   

2018 

Вишня  І. М., в.о. 

директора,   

Гунбіна С.Ю.,  

методист  



С.Ю., Карікова Н.В.) 

2.  Про вивчення стану викладання предмету 

«Захист Вітчизни» (доповідач Гунбіна С.Ю.). 

3. Про підсумки участі учнів у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів (доповідач Гунбіна С.Ю.). 

4. Про стан виховної роботи у І семестрі 2018/2019 

навчального року (доповідач  

Гунбіна С.Ю.). 

5. Про підсумки поглибленого медичного огляду 

учнів у 2018/2019 навчальному році (доповідач 

Пташинський І.М.). 

6. Про роботу педагогічного колективу щодо 

профілактики правопорушень, дитячої злочинності 

та бездоглядності (доповідач Татаренкова В.А.). 

7. Про виконання рішень попередньої педради 

(доповідач Вишня І.М.). 

3 Психолого-педагогічні норми спілкування 

учасників навчально-виховного процесу та 

роль впливу особистого прокладу педагога на 

формування особистості учня 

Питання на розгляд 

1. Про стан викладання інформатики, трудового 

навчання, технологій    (доповідач Гунбіна С.Ю.). 

2. Про стан роботи педагогічного колективу 

ХРЛІСП щодо національно-патріотичного 

виховання (доповідач Гунбіна С.Ю.). 

3. Про роботу класних керівників щодо 

соціального захисту дітей (доповідач Гунбіна 

С.Ю.). 

4. Про організацію роботи учнівського 

самоврядування  (доповідач Лимар Д.О.). 

5. Про стан організації харчування учнів 

(доповідач Карікова Н.В.). 

7. Про виконання рішень попередньої педради 

(доповідач Вишня І.М.). 

Березень 

2019 

 

Вишня  І. М., в.о. 

директора,   

Гунбіна С.Ю.,  

методист 

 

Практичний 

психолог 

 

4 Про вибір 3-го предмету, затвердження 

дидактичного матеріалу для проведення ДПА у 

9 класі у 2019 році 

Квітень 

2019 

Гунбіна С.Ю.,  

методист 

5  Про переведення учнів 8 і 10 класів  Травень  

2019 

Гунбіна С.Ю.,  

методист 

6 Про переведення (випуск) учнів 9 класу 

Питання на розгляд 

1. Про погодження навчального плану на 

2018/2019 навчальний рік (доповідач  

Вишня І.М.). 

2. Про стан поботи з охорони праці у 2018/2019 

навчальному році (доповідач Дуліч М.В.). 

Червень  

2019 

Гунбіна С.Ю.,  

методист 

7 Про випуск учнів 11 класу  Червень  

2019 

Гунбіна С.Ю.,  

методист 

 


