
65 
 

Додаток 3 

Наради при директору 
 

Термін Зміст Вихід 

інформації 

Примітки 

25.08.2021 1. Про режим роботи школи у 

2021/2022 навчальному році 

Інформація  

2. Про хід підготовки до Свята 

Першого дзвоника та першого уроку 

Інформація  

3. Про стан готовності школи до 

початку навчального року (акти 
прийомки школи) 

Звіт  

4. Про організацію чергування по 

школі учителів та учнів в І семестрі 

2021/2022 навчальному році 

Наказ 

графік 

 

5. Про стан забезпечення учнів 

підручниками та навчальними 
посібниками, навчальними 

програмами у 2021/2022 навчальному 

році 

Звіт   

6. Про розклад занять на І семестр  

2021/2022 навчального року 

Затвердження  

7. Про мережу та контингент учнів 

школи на 2021/2022 навчальний рік 

Наказ  

8. Про тарифікацію педагогічних 
працівників у 2021/2022 навчальному 

році 

Наказ  

06.09.2021 1. Про організацію харчування учнів 

школи та звільнення від оплати за 

харчування дітей пільгового 
контингенту у 2021/2022 навчальному 

році 

Наказ  

2. Про попередження дитячого 

травматизму під час організації 

освітнього процесу 

Інформація 

наказ 

 

3. Про звільнення учнів за станом 
здоров’я від занять з фізичної 

культури  

Наказ 
 

 

4. Про складання графіків проведення 

контрольних, практичних та 

лабораторних робіт у 2021/2022 
навчальному році 

Затвердження  

13.09.2021 
1. Про стан комплектування гуртків 
та спортивних секцій 

Інформація  
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2. Про підсумки складання соціальних 

паспортів учнів класів та школи на 

2021/2022 навчальний рік 

Інформація  

3. Про стан відвідування учнями 

школи 

Інформація 

 

 

4. Про підготовку до професійного 
свята – Дня вчителя 

Інформація  

04.10.2021 1. Про попередження дитячого 

травматизму в період осінніх канікул 

2021 року 

Інформація 

 

 

2. Про роботу щодо попередження 

правопорушень та злочинності серед 
учнів  

Інформація  

3. Про організацію та проведення 
осінніх канікул 2021 року 

План  

4. Про організацію проведення 

атестації педпрацівників школи у 

2022 році 

Протокол  

5. Про організацію проходження 

курсів підвищення кваліфікації 
вчителями  

Інформація 

6. Про призначення відповідального 

за збір бази даних на випускників 

школи у 2021/2022 навчальному році 

Наказ  

7. Про стан організації роботи зі 

зверненнями громадян 

Інформація  

08.11.2021 1. Про підготовку до роботи школи в 

зимовий період 

Звіт 

 

 

2 Про стан роботи зі зверненнями 
громадян 

Інформація  

28.12.2021 1. Про навчальні досягнення учнів 
школи за І семестр 2021/2022 

навчального року 

Наказ 
 

 

 

2. Про стан виховної роботи в школі  

за І семестр 2021/2022 навчального 

року 

 

Наказ 

 

3. Про підсумки методичної роботи за 
І семестр 2021/2022 навчального року 

Інформація 
 

4. Про роботу школи по застереженню 

від дитячого травматизму в період 

зимових канікул 2021/2022 

навчального року 

Інформація 

 

5. Про організацію виховної роботи: 
забезпечення змістовного дозвілля 

учнів в період зимових канікул 

План  
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6. Про виконання навчальних програм 

з навчальних предметів за І семестр 

2021/2022 навчального року 

Наказ  

7. Про стан ведення шкільної 

документації за І семестр 2021/2022 
навчального року 

Наказ  

8. Про стан інклюзивного навчання з 

учнями (за станом здоров’я ) за І 

семестр 2021/2022 навчального року 

Інформація  

9. Про стан викладання географії та 

біології 

Наказ  

10.01.2022 1. Про щорічну відпустку працівників 
школи на 2021 рік 

Графік   

2. По організацію навчання школи в 

системі цивільного захисту населення  

Наказ  

3. Про виконання основних положень 

Закону України «Про захист 

персональних даних» 

Інформація  

07.02.2022 1. Про результати підготовки 
учителями школи розробок на 

виставку дидактичних і методичних  

матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині» 

Інформація  

2. Про стан чергування учителів і 
учнів по школі 

Інформація  

3. Про стан роботи  зі зверненнями 

громадян 

Інформація  

4. Про стан викладання англійської 

мови в 5-9 класах 

Наказ  

14.03.2022 1. Про роботу гуртків та спортивних 

секцій 

Інформація  

2. Про організацію проведення 

весняних канікул 2022 року 

План 

3. Про попередження дитячого 

травматизму на період весняних 
канікул 2022 року 

Наказ 

4. Про стан викладання інформатики Наказ  

11.04.2022 1. Про роботу ради профілактики 

школи 

Наказ  

2. Про складання освітньої програми 

на 2022-2023 навчальний рік 

Наказ  
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3. Про організоване закінчення 

2021/2022 навчального року та 

проведення ДПА для учнів 4, 9-х 
класів 

Наказ  

4. Про виконання графіка курсів 
підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками школи у 

2021/2022 навчальному році 

Вивчення  
 

 

10.05.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Про виконання навчальних програм 

за 2021/2022 навчальний рік 

Наказ  

2. Про підсумки роботи з 
обдарованими дітьми за 2021/2022 

навчальний рік 

Наказ  
 

 

3. Про підсумки роботи школи з 

попередження дитячого травматизму 

за 2021/2022 навчальний рік 

Інформація 

 

 

4.  Про стан роботи зі зверненнями 
громадян 

Інформація 

30.05.2022 
 

 

 

 

 

1. Про підсумки методичної роботи в 
школі за 2021/2022 навчальний рік 

Наказ  

2. Про попередню тарифікацію 

педпрацівників на 2022/2023 

навчальний рік 

Інформація 

 

 

3. Про підсумки виховної роботи в 

школі за 2021/2022 навчальний рік 

Наказ 

 

 

4. Про стан ведення шкільної 
документації за 2021/2022 навчальний 

рік 

Інформація  

5. Про підсумки навчальних досягнень 

учнів за 2021/2022 навчальний рік 

Інформація 

06.06.2022 1. Про попередній розподіл обов’язків 

між членами адміністрації школи на 

2022/2023 навчальний рік 

Проєкт наказу 

 

 

2. Про стан складання навчального 
плану школи 2022/2023 навчальний 

рік 

Інформація  

3. Про виконання річного плану 

роботи школи за 2021/2022 

навчальний рік 

Наказ  

4. Про мережу класів та  контингент 
учнів на 2022/2023 навчальний рік 

Інформація 
планування 

 

5. Про оформлення та облік 
документації на учнів 9-го класу у 

2021/2022 навчальному році 

Інформація 
наказ 
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6. Про підсумки навчання учнів за 

інклюзивною формою у 2021/2022 

навчальному році 

Наказ  

 


