
Протокол №1 

 

Засідання методичного об’єднання 

класних керівників 

гуманітарно-правового ліцею 

 

Від 01 вересня 2020 року 

 

Присутні: 13 осіб 

Голова: Копійка Т.Г. 

Секретар: Молодик К.Ю. 

Запрошені: Соломаха Н.І. – заступник директора з виховної роботи 

 

Порядок денний: 

1. Про результати виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік. Визначення основних 

напрямків методичної роботи на 2020 -2021 начальний рік. Обговорення та реалізація 

методичної проблеми МО класних керівників. 

2. Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2020 – 2021 навчальний рік. 

3. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. Про організацію та проведення 

навчальних інструктажів у ліцеї. Наступність традицій ГПЛ. 

4. Особливості дистанційної освіти в ГПЛ. Проблеми та надбання. Розробка пам’яток для учнів, 

батьків, учителів, класних керівників. 

 

Одноголосним рішенням «за» всіх представників МО постановили відкрити засідання і прийняти 

даний порядок денний. 

 

Слухали: 

1. Доповідач – Соломаха Н.І. про результати роботи з виховання учнів у навчальному році і 

завдання колективу ліцею на новий навчальний рік.  

Ухвалили: врахувати отриману інформацію у своїй роботі, звернути увагу на недоліки в роботі; 

затвердити методичну тему виховної роботи. 

2. Доповідач – Соломаха Н.І. про затвердження плану роботи МО класних керівників на 2020-

2021 н.р. 

Ухвалили: одноголосним рішенням «за»затвердити план роботи МО класних керівників. 

3. Доповідач – Копійка Т.Г., яка доповіла про нормативно-правове забезпечення виховного 

процесу у 2020-2021н.р., організацію та проведення навчальних інструктажів у ліцеї, 

наступність традицій ГПЛ та необхідність осучаснення стилістики існуючих та появи нових 

традицій, спрямованих на всебічний розвиток учнів. 

Ухвалили: одноголосним рішенням «за» класним керівникам керуватись нормативно-правовою 

базою при складанні планів виховної роботи в класі та звернути увагу на нові заходи, які можуть 

стати традиційними 

4. Доповідач – Копійка Т.Г., співдоповідач Соломаха Н.І., які провели «мозковий штурм» щодо 

досвіду в дистанційній освіті під час карантину та створення пам’яток для учнів, батьків, 

учителів, класних керівників. 

Ухвалили: одноголосним рішенням «за» створити пам’ятки для учнів, батьків, учителів, класних 

керівників під час дистанційного навчання. 

 

Одноголосним рішенням «за» проголосовано про закриття МО. 

 

Голова засідання         Копійка Т.Г. 

Секретар          Молодик К.Ю. 

 


