
ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

Калуського ліцею № 10 

від 25.03.2019 р.                                                            № 5 

м. Калуш 

 

Голова      –  Федорів Т.М. 

Секретар  –  Юзьв'як Т.І. 

                                                                              Присутні  –   92. 

                                                                            Відсутні   – 20. 

 

Порядок  денний: 

5.1. Про вибір предметів для державної підсумкової атестації учнів 9 

класів. 

5.2. Про захист педагогічної системи вчителями, які атестуються. 

Презентація власного досвіду роботи майстрів педагогічної справи. 

5.3. Про підсумки вивчення системи роботи вчителів. 

5.4. Про формування безпечного освітнього простору, запобігання 

булінгу  в Новій українській школі. 

  

5.1. СЛУХАЛИ:   

Журлову Н.Є., заступника директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, яка ознайомила з наказами МОН України №59 від 25.21.2019 

«Про проведення у 2018-2019 навчальному році ДПА осіб, які 

здобувають загальну середню освіту», №116 від 01.02.2019 року «Про 

внесення змін до додатку №2 наказу МОН України №59 від 

25.21.2019 «Про проведення у 2018-2019 навчальному році ДПА осіб, 

які здобувають загальну середню освіту» та повідомила про вибір 

предметів для ДПА у 9 класах Калуського ліцею №10. 

 



УХВАЛИЛИ: 

5.1.1. Вибрати третім предметом для здачі ДПА: 

5.1.1.1. У 9-А класі, який поглиблено вивчає біологію та хімію, з 

біології та хімії за вибором учнів. 

5.1.1.2. У 9-Б класі, який поглиблено вивчає фізику, з фізики. 

5.1.1.3.У 9-В,Г класах з метою закріплення вивченого матеріалу за 

поточний навчальний рік та якісної підготовки до здачі ЗНО  з 

української літератури. 

5.1.1.4. У 9-Д класі з метою закріплення вивченого матеріалу за 

поточний навчальний рік  з фізики. 

 

5.2. СЛУХАЛИ:   

Безкоровайну О.М., практичного психолога, Бухвак О.З., вчителя 

початкових класів, Вовчак Л.І., вчителя англійської мови,           

Кецман А.П., вчителя зарубіжної літератури, Коротич І.Н., вчителя 

біології, які презентували звіт про проведену роботу за 

міжатестаційний період – тексти виступів додаються до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

5.2.1. Рекомендувати атестаційній комісії І рівня прийняти рішення: 

5.2.1.1. Про відповідність займаній посаді та клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше 

присвоєному педагогічному званню «практичний психолог-методист» 

Безкоровайній О.М. 

5.2.1.2. Про відповідність займаній посаді та клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше 

присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» Бухвак О.З., 

Вовчак Л.І., Кецман А.П., Коротич І.Н. 

 



5.3. СЛУХАЛИ:   

Гринькевич К.С., заступника директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, яка повідомила про систему роботи вчителів початкових 

класів Дубини Н.М., Зайцевої В.О. –  тексти довідок додаються до 

протоколу. 

Журлову Н.Є., заступника директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, яка повідомила про систему роботи вчителя української мови 

та літератури Логуш О.І. –  текст довідки додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

5.3.1. Рекомендувати атестаційній комісії І рівня прийняти рішення 

про відповідність займаній посаді та клопотання перед атестаційною 

комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного 

звання «старший учитель» Дубині Н.М., Зайцевій В.О., Логуш О.І. 

 

5.4. СЛУХАЛИ:   

Лужну О.М., заступника директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, яка повідомила про формування безпечного освітнього 

простору, запобігання булінгу  в Новій українській школі –  текст 

доповіді додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

5.4.1. Педагогічному колективу керуватися в своїй діяльності 

розробленими правилами професійної діяльності педагога, що працює 

в  закладі без агресії. 

5.4.2. Затвердити: 

5.4.2.1. План комплексних заходів щодо протидії булінгу в ліцеї 

(додаток 1). 

5.4.2.2. Процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв 

про випадки булінгу (додаток 2). 



5.4.2.3. Порядок реагування на доведені випадки булінгу та 

відповідальність осіб причетних до булінгу в ліцеї (додаток 3). 

5.4.3. Призначити відповідальною посадовою особою в ліцеї за 

виконанням плану заходів з протидії булінгу, розгляд скарг про 

відмову у реагуванні на випадки булінгу за відповідними заявами 

заступника директора з навчально-виховної роботи Лужну О. М. 

5.4.4. Відповідальній за ведення офіційного веб-сайту Камінській Н.В. 

забезпечити висвітлення затверджених документів. 

 

Голова педради – директор ліцею                                         Т.М. Федорів  

Секретар педагогічної ради                                                    Т.І. Юзьв'як 

 


