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                             Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecin Pedaqoji   

     Şurasının 2016/2017-ci tədris ili üçün  

     İ Ş    P L A N I 

№ Müzakirə olunacaq məsələlər 
İcraçılar (məsul 

şəxslər) 

İcra 

müddəti 
qeyd 

 1-ci iclas    

1 2016/2017-ci tədris ili üçün Pedaqoji Şuranın 

tərkibinin təsdiqi və iş planının təsdiqi 

Direktor Sentyabr 

2016 

 

2 2016/2017- ci tədris ili üçün ümumi orta və 

tam orta təhsil bazasından tələbə qəbulu 

planının icra vəziyyəti haqqında 

"Qeydiyyat, 

qiymətləndirmə 

və monitorinq" 

bölməsi 

 

 

3 Direktor müavinlərinin, şöbə müdirlərinin, 

pedaqoji təcrüb rəhbəri, fiziki tərbiyə və 

MMQ-rəhbərlərinin, psixoloq,  fənn birləşmə 

komissiya sədrlərinin  iş planlarının 

müzakirəsi 

 

Direktor  

 

 

4 2016/2017-ci tədris ili üçün müəllimlər 

arasında aparılan dərs yükü bölgüsü, fənn 

komissiya sədrləri,  qrup rəhbərlərinin təyini 

haqqında 

 

Direktor 
 

 

5 Cari məsələlər    

 2-ci iclas    

1 Tədris planlarında nəzərdə tutulan təcrübələrə 

hazırlıq işinin   vəziyyəti haqqında  

Təcrübə rəhbəri Oktyabr 

2016 

 

2 Fənn birləşmə komissiyalarında tədris və 

metodiki işlərin təşkilinin vəziyyəti haqqında  

     F B K  

   sədrləri 
 

 

3 Kredit sisteminin tətbiqinin vəziyyəti və 

qarşıda duran vəzifələr 

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 
 

 

4 2015/2016-ci tədris ilinin yay imtahan 

sessiyasından qalmış akademik borcların 

ləğvi haqqında 

Tədris hissə 

müdiri  

 

5 Cari məsələlər    

 3-cü iclas    

1 Kollecdə qış mövsümünə hazırlığın vəziyyəti 

və qarşıda duran vəzifələr 

İnzibati-

təsərrüfat işləri 

üzrə direktor 

müavini 

Noyabr 

2016 

 

2 Pedaqoji şura iclaslarında qəbul edilən 

qəqərarların icra vəziyyəti haqqında  

 

Şöbə müdirləri   

3 Kollecdət tələbəlrin dərsə davamiyyəti 

haqqında  

Tədris hissəsi və 

şöbə müdirləri  
  

4 Kollecdə gənclərin asudə vaxtlarının təşkili 

ilə bağlı aparılan işlərin vəziyyəti haqqında  

Tərbiyə işləri 

üzrə  direktor 

müavini 

  



5 Cari məsələlər 

 

   

 4-cü iclas    

1 Pedaqoji  şura iclaslarında  qəbul edilmiş 

qərarların  icra vəziyyəti  haqqında  

Şöbə müdirləri Dekabr 

2016 

 

2 Pedaqoji və istehsalat təcrübələrinin 

yekunları 

Təcrübə rəhbəri   

3 2016/2017-cı tədris ilinin qış imtahan 

sessiyasına hazırlığın vəziyyət  

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 
  

4 Cari məsələlər    

 5-ci iclas    

1 Pedaqoji  şura iclaslarında  qəbul edilmiş 

qərarların  icra vəziyyəti  haqqında 

Şöbə müdirləri Yanvar 

2017 

 

2 2016/2017-ci tədris ilinin qış imtahan 

sessiyasının gedişi  və qarşıda duran vəzifələr 

haqqında 

Tədris işləri üzrə 

direktor  müavini 

  

3 Cari məsələlər    

 6-cı iclas    

1 Pedaqoji  şura iclaslarında  qəbul edilmiş 

qərarların  icra vəziyyəti  haqqında 

         Şöbə 

    müdirləri 

Fevral 

2017 

 

2 2016/2017-ci tədris ilinin I yarısının 

yekunları və qarşıda duran vəzifələr haqqında 

Tədris işləri üzrə 

direktor  müavini 

  

3 Buraxılış kurs tələbələrinin diplomqabağı 

pedaqoji təcrübəsinə hazırlığın vəziyyəti 

haqqında 

Təcrübə rəhbəri   

4 Açıq dərslərin keçirilməsinin vəziyyəti  Şöbə müdirləri   

5 Cari məsələlər    

 7-ci iclas    

1. Pedaqoji Şura iclaslarında qəbul edilmiş 

qərarların icrası vəziyyəti haqqında 

Şöbə müdirləri Mart 

2017 

 

2 Fənn birləşmə komissiyalarında işin təşkili F B K 

sədrləri 

  

3 "Musiqi və təsviri incəsənət" şöbəsində tədris 

və metodiki işlərin vəziyyəti  

Şöbə müdiri   

4 Cari məsələlər    

 8-ci iclas    

1. Pedaqoji Şura iclaslarında qəbul edilmiş 

qərarların icra vəziyyəti haqqında 

Şöbə müdirləri Aprel 

2017 
 

2 Pedaqoji şöbədə tədris və metodiki işlərin 

vəziyyəti 

Şöbə müdiri   

3 Kollecin kitabxanasında işin təşkili və kitab 

fondunun artırılmasının vəziyyəti haqqında  

Kitabxana  

müdiri 
  

4 Cari məsələlər    

 9-cu iclas    

1. "Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq" 

bölməsində görülən işlərin vəziyyəti və təhlili 

haqqında 

Bölmə rəhbəri May 

2017 

 

2 Buraxılış kurs tələbələrinin diplomqabağı 

təcrübəsinin nəticələri 

Təcrübə rəhbəri    



3 Kollecin buraxılış kurs tələbələrinin Dövlət 

Attestasiyasına buraxılmalarına  haqqında 

 

Tədris hissəsi    

4 2016/2017-ci tədris ilinin yay imtahan 

sesiyasına hazırlığın vəziyyəti   

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 
  

5 Cari məsələlər    

 10-cu iclas    

1 2016/2017-ci tədris ilinin yay imtahan 

sessiyasının gedişi haqqında 

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 

İyun 

2017 

 

 

2 Kollecin binalarının, həmçinin auditoriya və 

laboratoriyalarının  növbəti tədris ilinə 

hazırlığı ilə bağlı nəzərdə tutulan təmir- 

tikinti və quraşdırma işləri haqqında  

İnzibati-

təsərrüfat işləri 

üzrə direktor 

müavini 

  

3 Növbəti tədris ili üçün dərs yükü 

tapşırıqlarının hazırlanması vəziyyəti və dərs 

yüklərinin müəllimlər arasında bölgüsü 

haqqında 

 Tədris hissəsi   

 Cari məsələlər    

 11-ci iclas    

1 Lənkəran Dövlət Humanitar kollecin Dövlət 

Attestasiya Komisiyaları sədrlərinin 

hesabatları haqqında  

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 

İyul 

2017 

 

2 2016/2017-ci tədris ilinin yekunu, kollecin 

əyani və qiyabi şöbəsində təhsil alan 

tələbələrin yuxarı kursa keçməsi haqqında  

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 

  

3 Yay semestrinin təşkili vəziyyəti haqqında Tədris hissəsi   

4 Cari məsələlər    
   

   

  Pedaqoji Şuranın sədri:                              Ruslan Həmidov 

                 Pedaqoji Şuranın katibi:                                 Ülkər Bəşirova 


