
Педагогічна рада (31 серпеня 2016р.) 

Порядок денний 

 

 

 

 

 

1. Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2015-2016 н.р. 

(Акульшина Т.О. ) 

2. Задачі пед. колективу ліцею як інноваційного освітнього 

закладу на 2016-2017  н.р.  (Акульшина Т.О.)  

3. Затвердження  річного плану роботи ліцею на 2016-2017 н.р. 

(Акульшина Т.О. ) 

4. Аналіз роботи з обліку працевлаштування випускників 9-х, 11-

х класів 2015-2016н.р. (Цинкуш І.А. ) 

5. Ознайомлення з новими нормативними документами у сфері 

освіти (Цинкуш І.А. ) 

6. Про підсумки роботи літнього мовного табору 

Маріупольського міського ліцею у 2015-2016 н.р. (Цинкуш І.А., 

Шелгунова Н.В., Богданова Ю.В.) 

7. Про участь вчителів ліцею у Міжнародній Літній школі за 

темою «Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-

педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у 

європейському освітньому просторі». (Смирнова К.А., Поліщук 

С.В., Наріжна Л.В.) 

8. Організований початок навчального року (Буданова Л.Ф. ) 

9. Організація гарячого харчування дітей пільгових категорій 

(Лучанінова Н.М.) 

10. Активізація патріотичного виховання ліцеїстів через участь у 

патріотичних програмах і проектах. (Лучанінова Н.М.) 

 

 

 

 

 

 

5 хв 

10 хв 

 

15 хв 

 

 

10 хв 



Ухвалили 

 

1. Признати діяльність педагогічного колективу за 2015-2016 н.р. на високому 

рівні. 

2. Затвердити річний план роботи ліцею на 2016-2017 н.р. як комплекс заходів із 

виконання поставлених завдань. 

3. Продовжити роботу щодо обліку продовження навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів 2017 року 

Відповідальні: Цинкуш І.А., 

класні керівники  

4. Проводити цілеспрямовану роботу з пільговими категоріями учнів; вивчати 

умови утримання і виховання дітей у сім'ї (складати акти відвідування на 

дому) 

термін: протягом року 

відповідальні: Лучанінова Н.М.,  

класні керівники  

5. Організувати щоденне гаряче харчування для учнів 7-10 класів згідно графіку. 

термін: І та ІІ семестри 2016-

2017 н. року 

відповідальні: Лучанінова Н.М., 

Міллер З.А. 

класні керівники 7-10 класів 

 

6. Організувати гаряче харчування для дітей пільгових категорій в І семестрі 

2016-2017 н.р. (список учнів пільгових категорій додається). 

відповідальні: Лучанінова Н.М., 

Міллер З.А. 

класні керівники 7-11 класів 

7. Продовжити активізацію національно-патріотичного виховання ліцеїстів 

згідно «Концепції національно-патріотичного виховання» та Програми 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на 2016-

2019 р.р.  

термін: протягом року 

відповідальні: Лучанінова Н.М.,  

Кравчук Л.О., 

класні керівники, учителі-

предметники  

 


