
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
;и.юктор ДПТНЗ «МПАЛ

. ^анканича»

В.ВгКовбаско

План роботи педагопчно! ради
ДПТНЗ „МПАЛ iiu. М. Данканича»”/8

на 2021-2022 навчальний piK

№
п/
п

Зм!ст питань, як! розглядаються
Термш

проведения В1дпов!дальн!
Вщм!тка

про
виконання

1. 1. Про планування роботи педагопчного
колективу та роботи педагопчно!' ради на
2021-2022 навчальний piK.
2. Про анал!з ефективносп
профор!ентац!йно!' роботи за результатами
вступно! кампанп.
3. Про тдсумки працевлаштування
випускниюв 2020-2021 навчального року.
4. Про реал!зацпо ОНМП «Розвиток
професшних та життевих компетентностей
та розвиток самоосвпи учшв з
використанням шформащйно-
комушкащйних технолопй» впродовж
2021-2024 р.р.»

серпень Ковбаско В.В.

Кумечко О.О.

Коструб Ю.П.

Шпеник C.I.

2. 1. Про виконання р!шень попередньо!'
педради.
2. Про результата вхщного д!агностування з
предмепв загальноосвпньо! шдготовки для
учшв I курсу та вивчення передовик
осв!тн!х технолопй щодо лжвщацп
прогалин у знаниях.
3. Про проведения атестащ!' педагопчних
пращвниюв в 2021-2022 навчальному рощ.
4. Про ф!зичну культуру здобувач!в та
осв1ти та п роль в систем! всеб!чного
розвитку молод!.

жовтень Шпеник C.I.

Шпеник C.I.

Балог Л.В.

Халитов О.Р.

3. 1. Про виконання р!шень попередшх
педрад.
2. Усшшшсть учня як показник якост!
роботи педагога.
3. Про виховання нацюнально-патрютичних
цшностей - як прторитетного завдання
виховно! роботи закладу П(ПТ)О.
4. Про затвердження плану шдвищення
квал!ф!кацн педпращвниюв лщею на 2022р.

трудень Шпеник C.I.

Балог Л.В.

Кумечко О.О.

Балог Л.В.



4.
1. Про виконання р!шень попередшх
педрад.
2. Про мошторинг якост! знань учн!в за I
семестр 2021-2022 навчального року.
3. Про анал!з можливостей навчального
закладу щодо забезпечення ф!зичного,
псих!чного, социального й духовного
здоров’я учшв.
4. Про стан вщвщування занять в лще!
здобувачами освпи в I семестр!
2021-2022 н.р.
5. Про призначення стипендп !м. Михайл а
Данканича»

с!чень
Шпеник C.I.

Шпеник C.I

Коструб Ю.П.

Кумечко О.О.

5. 1. Про виконання р!шень попередшх
педрад.
2. Про вивчення, експертну ощнку, та
визначення ефективност! накопиченого
педагопчного досв!ду.
3. Про стан викладання предмет!в
професшно-теоретично!' шдготовки.
4. Про основш завдання шдготовки
здобувач!в осв!ти до участ! в ДПА у форм!
ЗНО та ДКА.
5. Про стан професшно-практично!
шдготовки здобувач!в осв!ти Ш-го курсу.

березень
Шпеник C.I

Балог Л.В.
Голови МК

Коструб Ю.П.

Шпеник C.I

Коструб Ю.П.

7 1. Про виконання р!шень попередшх
педрад.

2. Про д!яльшсть педагопчного колективу
щодо творчо! реал!зацп I етапу едино!'
методично!' проблеми навчального закладу.
3. Про анал!з навчальних досягнень учшв

за 2021-2022 навчальний р!к. Переведения
учшв на наступний курс навчання.
4. Про оргашзоване завершения 2021-
2022н.р.

червень

Шпеник C.I

Балог Л.В.

Шпеник C.I

Ковбаско В.В

Обговорено i схвалено
на засщанш педагопчно!' ради
ДПТНЗ «МПАЛ iM. М.Данканича»
вщ р.
протокол № / /

                         
                         


