
РОЗДІЛ 2 

Організація навчально-виховного процесу у ліцеї 

2.6.3. План засідань Ради Нововодолазького ліцею 

СЕРПЕНЬ 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

організації 

Стан 

виконання 

1. Про затвердження річного плану роботи ліцею на 2017/2018 

навчальний рік 

2. Про погодження розкладу уроків на 2017/2018 навчальний рік 

3. Про вибори членів Ради ліцею, розподіл обов'язків, кількісний склад 
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ВЕРЕСЕНЬ  

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

організації 

Стан 

виконання 

1. Звіт директора ліцею та голови ради ліцею про роботу навчального 

закладу за минулий рік та завдання на наступний навчальний рік 

2. Про виконання  Закону України «Про загальну середню освіту» й 

Конституції  України (ст.53) щодо забезпечення одержання учнівською 

молоддю повної загальної середньої освіти 

3. Про ознайомлення зі структурою 2017/2018 навчального року, 

режимом роботи закладу. 

4. Про  охоплення навчанням  дітей шкільного  віку  у  мікрорайоні  

ліцею. 

5. Про погодження складу атестаційної комісії  

6. Про організацію харчування учнів 1-11-х класів та учнів пільгових 

категорій. 

7. Про планування роботи Ради ліцею 

8. Про роботу із зверненням громадян та боротьби з корупцією 

9. Про попередження жорсткого поводження та насильства в школі, 

сім’ї 
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ГРУДЕНЬ 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

організації 

Стан 

виконання 

1. Про підсумки роботи ліцею за І семестр 2017/2018 навчальний рік 

2. Про стан відвідування учнями ліцею та робота з попередження 

правопорушень 

3. Про роботу з обдарованими учнями 

4. Про стан зайнятості учнів ліцею в гуртках, секціях і творчих 

об’єднаннях у ліцеї та поза ним. 

5. Про дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в ліцеї 

6. Про організацію Новорічних та Різдвяних свят 
7. Про профілактику правопорушень серед дітей «групи ризику» 
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засідання, 
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БЕРЕЗЕНЬ  

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

організації 

Стан 

виконання 

1. Про порядок організованого закінчення 2017/2018 навчального 

року. Актуальні аспекти організації навчально-виховного процесу під 

час проведення ДПА учнів 4, 9, 11-х класів 

2. Про проведення навчальних екскурсій та  навчальної практики 

учнів 

3. Про підготовку навчального закладу до капітального та поточного 

ремонту кабінетів, рекреацій, будівель ліцею 

4. Про виховну діяльність щодо попередження усіх видів дитячого 

травматизму  

5. Про співпрацю «навчальний заклад – громадські організації» як 

запорука створення позитивного іміджу ліцею 
6. Про виконання Закону України «Про загальну середню освіту» й 

Конституції України (ст.53) щодо забезпечення одержання учнівською 

молоддю повної загальної середньої освіти 
7. Про інноваційні форми та методи прав освітньої роботи. Правові 

психологічні ігри 
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ТРАВЕНЬ 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

організації 

Стан 

виконання 

1. Звіт про виконання раніше ухвалених рішень ради ліцею  

2. Про погодження робочого навчального плану на 2018/2019 

навчальний рік та підсумки роботи по підготовці проекту річного 

плану роботи. Рекомендації щодо діяльності вибору навчальних 

предметів варіативної складової робочих навчальних планів, 

враховуючи можливості, потреби учнів 

3. Про підсумки роботи ради ліцею в 2017/2018 навчальному році 
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