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l. Зага;l bHi пll rапIlя

1.1, Педагоr,iчна рала Прrtкарпатського вiй cbtioBo-ct lортивltо го лiпе ю-iнтерttат1

Iвано-Франкiвськоi об,lасноj ра.T и (da-ll педагогiчlrа рада) с ко,rегiа,гrьн и пt

органопt управ-riнIlя зак,rа.]оN,I зага-Tьноi сере,,{ньоi ocBiTrr (da-ri заклал освiти),

с, впрени\l, |с _озв'я \:lчгl' основних ПИ t lt.b ocBi t ньО-о пр.,ше;r,

L], lletatol ,, r ра_lз-' 1 ,:tьла,,i освitи rосt,йно.
1 , 
j, Псдагогiчttа ра:а riс вi,цповiдно до Hopirt ]qкоцц!щраф! ]!Про

ocBiT12. Ъrtонr } крзфц !!Ц а jq1qщ!] сегqдцц gcBLI) ]. iнших норл,tативно-

правових док)}lентiв 1 га,tlзi освiти, Статl,ту лiчеtо,
lJ _[ось IJ,} ,_l_.,,", t'i рз l/ ts\оLя.п вс, пеtrtо,ilпi llD:rUiвпик/ lа|(Лl1-1)

освiгtt.
Lj, l олOьою ,(-,t, ol iчноl рr.lи , на taлbttttb .tiueto.

1.6, Для ефектrrвноIо розг"цяду деяких пllтань пtlря,,1ку денного ззсiдань

педагогi.lноi ради за потребrr ,v засiдаrlнi tшо;куть брати 1,часть iншi особlt,

ЗОКl]еN]lа ПРеДС'lавники батькiвськоi гроrtадськос,t i. пiклчвалыlоТ рзrи. рiзllItl
органiзачiй, батьки або особи, якi 1\ замiяюють, l'а iншi особи,

',7, Рiшеr НЯ. }\ВаПеIt, Н] (aci L.lпн)\ Пе Ld,ol i,ttt.,T гr:tt lu ]]|dсрlil{сг]i нJпа{о\1

керiвнича., обов'я'r,{ови\lи llЯ ВпliоlJННяlсirtlrч.Lса, каr,иосвi гнього пооttе,,,,

2. Повнов:riд,ення пс,tаl ol iчноi pa_ltt

2. 1. Пеlагогiчна рада ::lаli,'rаду зага,цыrоi ссредlrьоТ освiти:
i,L . п,,lн1, робоп rat,,,tlt,r ocBit,l:
2.],2, схва,цкlс освiтню (ocBiTHi) програл,rу (лрограми) зак-rзl1 TaouiHto,

резl,льтаr,ивнiсть'ii (ix) виконанIlя;
i.l,З, r{loprlr, сис|е\|\ l1] IJl8сГ l)b\, ПГ1,1.сд\ри внl-uiшttьоtп rзбеlпе,tснея

я,(t)сIi ocbi lи. вБ,lIоllJюч,| сиa,lсч\ l] rtсlltнilltи r.lбезttечення ака:еlliчно'i

доброчесностi,



2.1.4.  розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

2.1.5.  приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного 

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи у навчанні; 

2.1.6.  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

2.1.7.  розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 

інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими 

установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

2.1.8.  ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

2.1.9.  розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), 

педагогічних працівників закладу та інших учасників освітнього процесу 

за невиконання ними своїх обов’язків; 

2.1.10.  має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

2.2. Педагогічна рада може розглядати й інші питання, пов’язані з діяльністю 

закладу освіти. 

 

3. Повноваження голови педагогічної ради 

3.1. Планувати роботу педагогічної ради. 

3.2. Проводити засідання педагогічної ради згідно з планом роботи закладу 

освіти. 

3.3. Визначати шляхи реалізації рішень педагогічної ради (перегляд відкритих 

заходів; проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення 

та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи; апробація 

різних педагогічних інновацій; моніторингові дослідження тощо). 

3.4. Контролювати виконання рішень педагогічної ради. 

3.5. Організовувати за потреби проміжні форми контролю за виконанням 

рішень педагогічної ради (відвідування уроків, факультативів, курсів 

за вибором, позакласних заходів; проведення співбесід з учителями, учнями, 

батьками або особами, що їх замінюють тощо). 

 

4. Обов’язки членів педагогічної ради 

4.1. Відвідувати засідання педагогічної ради. 

4.2. Дотримуватися порядку та регламенту проведення засідань педагогічної 

ради. 

4.3. Виконувати рішення педагогічної ради. 

 



5. Права членів педагогічної ради 

5.1. Брати участь у підготовці до проведення засідань педагогічної ради. 

5.2. Доповідати та виступати на засіданнях педагогічної ради. 

5.3. Обговорювати питання, винесені на засідання педагогічної ради. 

5.4. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу 

та щодо інших питань порядку денного засідання. 

5.5. Ухвалювати рішення педагогічної ради шляхом відкритого голосування. 

 

6. Організація діяльності педагогічної ради 

6.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи закладу 

освіти, але не рідше ніж чотири рази на рік. 

6.2. Педагогічна рада за потреби проводить позачергові засідання. 

6.3. Конкретну дату засідання педагогічної ради визначає начальник 

навчального закладу або особа, що його заміняє. 

6.4. Кожне рішення педагогічної ради ухвалюють шляхом відкритого 

голосування. 

6.5. Рішення педагогічної ради чинні лише тоді, коли на засіданні присутні дві 

третини її складу. 

6.6. На черговому засіданні педагогічної ради її членам повідомляють про 

результати виконання рішень, ухвалених на засіданні попередньої педагогічної 

ради. 

 

7. Документація педагогічної ради 

7.1. Документацію педагогічної ради веде секретар, якого обирають члени 

педагогічної ради шляхом відкритого голосування. 

7.2. Хід обговорення питань і рішень, ухвалених на засіданні педагогічної ради, 

фіксують у протоколі засідання педагогічної ради. 

7.3. Протокол засідання педагогічної ради підписують голова та секретар 

педагогічної ради. 

7.4. Протоколи засідання педагогічної ради записують до Книги протоколів 

засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти (далі — Книга 

протоколів), що належить до обов’язкової ділової документації закладу освіти. 

7.5. Книга протоколів має бути пронумерована, прошнурована та підписана 

керівником і скріплена печаткою закладу загальної середньої освіти. 

7.6. Книга протоколів зберігається у голови педагогічної ради, а після 

закінчення — в архіві закладу загальної середньої освіти. 

7.7. Термін зберігання Книги протоколів — 25 років. 

7.8. У разі зміни керівника закладу загальної середньої освіти Книгу протоколів 

передають по акту. 

7.9. Начальник закладу освіти як правило видає накази про підготовку 

та проведення засідань педагогічної ради; про створення творчих (динамічних) 

груп з підготовки засідання педагогічної ради з визначеними термінами 

виконання рішень та особами, відповідальними за їх виконання. 



7.10. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводять в дію наказом 

начальника закладу освіти. 

 

 

 

 


