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PEDAQOJİ  ŞURANIN  

2022/2023–cü TƏDRİS  İLİ ÜÇÜN 

 

İ Ş   P L A N I 

 

 

 

LDU nəzdində Sosial və Aqrar–Texnoloji Kollec üzrə Pedaqoji Şuranın  

14 sentyabr 2022–ci il tarixli iclasında (protokol №01) müzakirə edilib bəyənilmişdir 

 

 

 

 

 



 

LDU nəzdində Sosial və Aqrar–Texnoloji Kollec üzrə Pedaqoji 

Şuranın 2022/2023–cü tədris ili üçün 

İ Ş    P L A N I 

№ Müzakirə olunacaq məsələlər 
İcraçılar (məsul 

şəxslər) 

İcra 

müddəti 
qeyd 

 1–ci iclas    

1. 2022/2023–cü tədris ili üçün Pedaqoji Şuranın 

tərkibinin və iş planının təsdiqi 

Direktor Sentyabr 

2022 

 

2. 2022/2023–cü 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 vəqrup 

rəhbərlərinin iş planlarının müzakirəsi və 

təsdiqi 

 

Direktor  

 

 

4. Cari məsələlər    

 2–ci iclas    

1. Kollecdə qış mövsümünə hazırlığın vəziyyəti 

və qarşıda duran vəzifələr 

İnzibati–təsərrüfat 

işləri üzrə 

direktor müavini 

Noyabr 

2022 

 

2. Kollecdə mədəni–kütləvi, GÇQ–ki hazırlıq və 

idman işlərinin təşkilinin vəziyyəti 

Fiziki tərbiyə 

rəhbəri,GÇQ–ki 

hazırlıqrəhbəri 

  

3. Kollecdə gənclərin asudə vaxtlarının təşkili ilə 

bağlı aparılan işlərin vəziyyəti haqqında  

Tərbiyə işləri üzrə  

direktor müavini 

  

4. Cari məsələlər    

 3–cü iclas    

1. Pedaqoji  şura iclaslarında  qəbul edilmiş 

qərarların  icra vəziyyəti  haqqında  

Şöbə müdirləri Dekabr 

2022 

 

2. Pedaqoji (sınaq) və istehsalat təcrübələrinin 

başlanğıcı 

Təcrübə rəhbəri   

3. 2022/2023–cü tədris ilinin qış imtahan 

sessiyasına hazırlığın vəziyyət  

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 
  

4. Cari məsələlər 

 
   

 4–cü iclas    

1. Pedaqoji  şura iclaslarında  qəbul edilmiş 

qərarların  icra vəziyyəti  haqqında 

         Şöbə 

    müdirləri 

Fevral 

2023 

 

2. 2022/2023–cü tədris ilinin I yarısının 

yekunları və qarşıda duran vəzifələr haqqında 

Tədris işləri üzrə 

direktor  müavini 

  

3. Buraxılış kurs tələbələrinin təcrübəsinə 

hazırlığın vəziyyəti haqqında 

Təcrübə rəhbəri   

4. Açıq dərslərin keçirilməsinin vəziyyəti  Şöbə müdirləri 

Metodşuranın 

  



sədri 

5. Cari məsələlər    

 5–ci iclas    

1. Vətənpərvərlik ruhunda tələbələrlə aparılan 

tərbiyə işlərinin vəziyyəti haqqında 

Tərbiyə işləri üzrə  

direktor müavini 

Aprel 

2023 
 

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    

 6–cı iclas    

1. "Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq" 

bölməsində aparılan işlərin vəziyyətivə təhlili 

haqqında 

Bölmə rəhbəri May 

2023 

 

2. Buraxılış kurs tələbələrinin təcrübəsinin 

nəticələri 

Təcrübə rəhbəri    

3. Kollecin buraxılış kurs tələbələrinin Dövlət 

Attestasiyasına buraxılmalarına  haqqında 

 

Tədris şöbəsi   

4. 2022/2023–cü tədris ilinin yaz imtahan 

sesiyasına hazırlığın vəziyyəti   

 

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 
  

5. Cari məsələlər 

 
   

 7–ci iclas    

1. LDU nəzdində Sosial və Aqrar–Texnoloji Kollec 

üzrə Dövlət Attestasiya Komisiyaları sədrlərinin 

hesabatları haqqında  

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 

İyul 

2023 

 

2. Növbəti tədris ili üçün dərs yükü 

tapşırıqlarının hazırlanması vəziyyəti və dərs 

yüklərinin müəllimlər arasında bölgüsü 

haqqında 

 Tədris şöbəsi   

3. 2022/2023–cü tədris ilinin yekunu, yol verilən 

nöqsanlar və qarşıda duran məsələlər haqqında 

Tədris işləri üzrə 

direktor müavini 

  

4. Yay semestrinin təşkili vəziyyəti haqqında Tədris hissəsi, 

"Qeydiyyat, 

qiymətləndirmə 

və monitorinq" 

bölməsi 

  

5. Cari məsələlər    
   

 

Pedaqoji Şuranın sədri:                     Leyla İbrahimova 

              Pedaqoji Şuranın katibi:                      t.ü.f.d. Cəmil Quliyev 


