
План 
проведення педагогічних рад на 2018–2019 н.р.

в ДПТНЗ «МПАЛ ім. Михайла Данканича»

І засідання – серпень 2018 р.
№
п/п

Питання, що розглядаються Відповідальні за
виконання

1. Зміст і  основні напрямки роботи педколективу
ліцею на 2018 – 2019 н.р.

 Директор ліцею

2. Інформація  про  роботу  приймальної  комісії
ліцею з прийому у 2018 році.

Секретар ПК

3. Затвердження  планів  роботи  структурних
підрозділів ліцею на 2018–2019 н.р.

Заст. директора з 
НВР, НР, ВР

4. Про призначення класних керівників 
(ознайомлення з наказом по ліцею).

Директор ліцею

5. Вибори секретаря педради на 2018–2019 н.р. Заст. директора з НР
6. Про  призначення  стипендії  імені  Михайла

Данканича на І семестр 2018–2019 н.р. кращим
учням ліцею.

Директор ліцею

7. Про  педагогічне  навантаження  і  тарифікацію
педагогічних працівників ліцею.

Директор ліцею

ІІ засідання – жовтень 2018 р.
1. Аналіз  новоприйнятого  контингенту  учнів

на І курсах та завдання педагогічного колективу
ліцею  у  виховній  роботі  по  профілактиці  і
попередженні  правопорушень  і  злочинів  серед
учнів ліцею в 2018–2019 н.р.

Заст. директора з ВР
Класні керівники

2. Інформація про чергову атестацію викладачів. Методисти
3. Використання інноваційного потенціалу ліцею в

організації  практичної  підготовки  майбутніх
фахівців.

Заст. директора з ВР
Старший майстер

4. Наслідки щоденного контролю за відвідуванням
уроків та дисципліною учнів, вживання 
невідкладних заходів за їх ліквідацією.

Методист 
Балог Л.-З.В.

ІІІ засідання – грудень 2018 р.
1. Викладання  загальноосвітніх  дисциплін,  як

важлива  умова  підвищення  якості  здобуття
профільної середньої освіти (ЗНО).

Методист 
Стрижак М.І.
Голови МК
Лендєл М.Й., 
Бобинець М.Т.

2. Про присвоєння кращим учням ліцею стипендії 
імені Михайла Данканича  на ІІ семестр               
2018–2019 н.р.

Директор ліцею

3. Аналіз результатів успішності учнів ліцею          
за І семестр 2018–2019 н.р. та завдання щодо 

Заст. директора з НР
Голови МК



якісного завершення навчального року.
4. Про підсумки фінансово–економічної діяльності

ліцею та профспілкової організації працівників 
ліцею.

Головний бухгалтер
Голова профспілки

5. Виконання рішень попередніх педрад. Директор ліцею
ІV засідання – лютий 2019 р.

1. Особливості і традиції навчально–виховного 
процесу в ліцею. 

Заст. директора з НВР
Класні керівники

2. Формування та розвиток творчих здібностей 
учнів при підготовці кваліфікованих робітників 
з професії «Офіціант, бармен».

Голова МК
П’ятак М.Ф.

3. Теоретична і психологічна готовність педагогів 
ліцею по роботі І етапу роботи над ЄМП.

Методисти 
Голови МК

4. Шляхи індивідуалізації навчання відповідно до 
потреб обдарованих дітей.

Методист
Стрижак М.І.
Голови МК

V засідання – квітень 2019 р.
1. Стан викладання предметів професійно–

теоретичної та професійно-практичної  
підготовки

Методист 
Балог Л.-З.В.
Голови МК
Очеретяна Н.М.
Ковач В.М.

2. Про підсумки атестації педагогічних 
працівників у 2019 році.

методисти

3. Про  профорієнтаційну  роботу  педколективу
щодо набору учнів на 2019–2020 н.р.

Директор ліцею

4. Затвердження правил прийому на 2019–2020 н.р. Заст. директора з НР
5. Формування професійно–трудової компетенції 

учнів під час проходження виробничої 
практики.

Заст. директора з НВР
Старший майстер
Голови МК

VІ засідання – червень 2019 р.
1. Педагогічний вернісаж : «Від творчості 

викладача – до якості знань учнів» (презентація 
навчально–методичної роботи викладачів ліцею 
за ІІ семестр 2018–2019 н.р.)

Заст. директора з НР
Методист 
Стрижак М.І.

2. Переведення учнів на ІІ та ІІІ курси. Заст. директора з НР
3. Виконання рішень попередніх педрад. Директор ліцею


