
ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

Калуського ліцею № 10 

Від 11.09.2018 р.                                              № 11 

м. Калуш 

 

Голова      –  Федорів Т. М. 

Секретар  –  Кецмур О.В. 

                                                                              Присутні  –  101 . 

                                                                          Відсутні   – 16. 

Порядок  денний: 

11.1. Про нагородження працівників ліцею з нагоди Дня працівників 

освіти України. 

11.2. Про затвердження навчальних програм інтегрованих курсів для 10 

– 11 класів. 

11.3. Про організацію безкоштовного харчування окремих категорій 

учнів ліцею у  І семестрі 2018-2019 навчального року. 

  

11.1.СЛУХАЛИ:   

Тхір Л.Я., заступника директора ліцею з навчально-виховної роботи, яка 

запропонувала занести у Книгу Пошани педагогічних  працівників міста 

Калуша – Антонюк Наталію Петрівну, вчителя фізичної культури, та 

повідомила списки працівників ліцею для представлення до 

нагородження. 

УХВАЛИЛИ: 

11.1.1. Клопотати про занесення до Книги Пошани педагогічних 

працівників міста Калуша Антонюк Наталію Петрівну, вчителя фізичної 

культури. 



11.1.2. Клопотати про нагородження  за активну участь у освітньому 

процесі та роботу з обдарованими учнями Грамотою головного 

управління освіти і науки ОДА: 

- Вірстюк Наталію Володимирівну, вчителя початкових класів; 

- Когута Богдана Гавриловича, вчителя предмету Захист Вітчизни. 

11.1.3. Клопотати про нагородження  Відзнаками  міського голови: 

         11.1.3.1. Почесною грамотою: 

- Лужну Олександру Миронівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи, за  ефективну організацію освітнього процесу в 

закладі; 

- Атаман Віру Миколаївну, вчителя початкових класів, за активну 

участь в освітньому процесі та за ефективну роботу з обдарованими 

учнями; 

- Кащій Віту Володимирівну, вчителя образотворчого мистецтва, за 

високий професіоналізм та особистий внесок у справу художньо-

естетичного виховання учнівської молоді. 

11.1.3.2.Грамотою міського голови: 

- Лебухорську Віру Василівну, прибиральницю службових 

приміщень, за підготовку закладу до нового навчального року; 

- Суслик Галину Дмитрівну, прибиральницю службових приміщень, 

за підготовку закладу до нового навчального року; 

- Дмитріва Івана Петровича, робітника по обслуговуванню 

приміщень ліцею за підготовку закладу до нового навчального року. 

11.1.4.  Клопотати про нагородження Грамотою управління освіти 

Калуської міської ради: 

- Цивінську Наталію Іванівну, вчителя початкових класів; 

- Грицак Юлію Василівну, вчителя початкових класів;  

- Федорків Уляну Василівну, вчителя української мови та 

літератури; 

- Оленюк Наталію Іванівну, вчителя фізичної культури; 



- Олексин Галину Степанівну, вчителя математики; 

- Мандрик Ірину Володимирівну, вчителя англійської мови. 

 

11.2.СЛУХАЛИ:   

Кецмур О.В., учителя української мови та літератури, про навчальну 

програму інтегрованого курсу для 10 класу «Українська та зарубіжна 

література» – навчальна програма додається до протоколу. 

Логуш О.І., учителя української мови та літератури, про навчальну 

програму інтегрованого курсу для 11 класу «Українська та зарубіжна 

література» – навчальна програма додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

11.2.1. Затвердити навчальні програми інтегрованого курсу «Українська 

та зарубіжна література»  для 10 та 11 класів. 

 

11.3.СЛУХАЛИ: 

Федоришин І.М., яка ознайомила педколектив з рішенням виконавчого 

комітету Калуської міської ради «Про організацію безкоштовного 

харчування окремих категорій учнів ліцею у  І семестрі 2018-2019 

навчального року» – текст доповіді додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

11.3.1. Соціальному педагогу Федоришин І.М., класним керівникам 1-4 

класів систематично вести контроль за харчуванням учнів, проводити 

просвітницьку роботу з учнями та батьками щодо якісного здорового 

харчування. 

 

 

 

 

Голова педради – директор ліцею                                       Т.М.Федорів  

Секретар    педагогічної ради                                               О.В. Кецмур 


