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Додаток 3 

Наради при директору 

на 2022/2023 навчальний рік 
 

Термін Зміст Вихід 

інформації 

Примітки 

23.08.2022 1. Про режим роботи гімназії у 

2022/2023 навчальному році 

Інформація  

2. Про хід підготовки до Свята 

Першого дзвоника та першого уроку 

Інформація  

3. Про стан готовності закладу освіти 

до початку навчального року (акти 

прийомки школи) 

Звіт  

4. Про стан забезпечення учнів 

підручниками та навчальними 

посібниками у 2022/2023 навчальному 

році 

Звіт   

5. Про розклад занять на І семестр 

2022/2023 навчального року 

Затвердження  

6. Про мережу та контингент учнів 

гімназії на 2022/2023 навчальний рік 

Наказ  

7. Про розподіл педагогічного 

навантаження педагогічних 

працівників у 2022/2023 навчальному 

році 

Наказ  

8.Про організацію роботи на єдиній 

інтернет-платформі TIMS для 

забезпечення освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання 

Інформація  

05.09.2022 

 

1. Про роботу колективу в умовах 

дистанційного режиму навчання 

Наказ  

2. Про програму просвіти усіх 

учасників освітнього процесу з питань 

особистої безпеки 

Інформація, 

наказ 

 

3. Про складання графіків проведення 

діагностувальних робіт  у 2022/2023 

навчальному році 

Затвердження  

4. Про стан комплектування гуртків  Інформація  

5. Про підсумки складання соціальних 

паспортів учнів та класів гімназії на 

2022-2023 навчальний рік 

Інформація  
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6. Про дотримання санітарно-

гігієнічних вимог при проведенні 

навчальних занять в дистанційному 

режимі.  

Інформація 

 

 

7. Про розробку індивідуальних 

програм розвитку учнів з ООП на 

2022/2023 навчальний рік 

Інформація  

8. Про організацію роботи щодо 

протидії булінгу (цькуванню) на 

2022/2023 навчальний рік 

Наказ  

03.10.2022 1. Про попередження дитячого 

травматизму в період осінніх канікул 

2022 року 

Інформація 

 

 

2. Про організацію роботи щодо 

попередження правопорушень та 

злочинності серед учнів  

Інформація  

3. Про ефективність організації 

навчання в  дистанційному режимі  

Інформація  

4. Про організацію проведення 

атестації педпрацівників школи у 2022 

році 

Протокол  

5. Про складання бюджетного запиту 

щодо фінансування гімназії у 2023 

році. 

Інформація 

6. Про призначення відповідального 

за збір бази даних на випускників 

школи у 2022/2023 навчальному році 

Наказ  

7. Про стан організації роботи зі 

зверненнями громадян 

Інформація  

07.11.2022 1. Про підготовку гімназії до роботи в 

зимовий період 

Звіт 

 

 

2. Про проведення вивчення й 

самооцінювання якості освітньої 

діяльності в закладі освіти за 

напрямом «Управлінські процеси 

закладу освіти» у 2022/2023 

навчальному році 

Інформація  

26.12.2022 1. Про роботу гімназії по 

застереженню від дитячого 

травматизму в період зимових канікул 

2022/2023 навчального року 

Наказ 
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2. Про організацію новорічно-

різдвяних свят, змістовного дозвілля 

дітей під час зимових канікул 

2022/2023 навчального року 

План  

3. Про затвердження номеклатури 

справ Промінської гімназії на 2023 рік 

Наказ  

4. Про результати корекційно-

розвиткової роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в І 

семестрі 2022/2023 навчального року 

Інформація  

5. Про вимоги щодо ведення особових 

справ працівників 

Інформація  

6. Про заходи із енергозбереження в 

закладі освіти 

Інформація  

7. Про визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2022 році 

Наказ  

8. Про результати контролю за 

дотриманням санітарно-гігієнічного 

норм при проведенні занять в 

дистанційному режимі 

Інформація  

9. Про преміювання педагогічних 

працівників та спеціалістів, робітників 

закладу освіти 

Наказ  

09.01.2023 1. Про щорічну відпустку працівників 

закладу освіти на 2023 рік 

Графік   

2. По організацію навчання в закладі 

освіти в системі цивільного захисту 

населення  

Наказ  

3. Про виконання основних положень 

Закону України «Про захист 

персональних даних» 

Інформація  

06.02.2023 1. Про результати підготовки 

педагогами гімназії розробок на 

виставку дидактичних і методичних  

матеріалів «Творчі сходинки педагогів 

Волині» 

Інформація  

2. Про проведення навчання та 

атестації працівників із питань 

охорони праці та пожежної безпеки у 

2022/2023 навчальному році 

Наказ  

3. Про хід реалізації загальношкіль-

ного проєкту «Скарби нашої родини»  

Інформація  
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4. Про оголошення конкурсу на 

найкращий проєкт ландшафтного 

дизайну «Школа – наш рідний дім» 

Інформація  

13.03.2023 1. Про роботу гуртків та спортивних 

секцій 

Інформація  

2. Про заповнення атестаційних листів  

педагогів, що атестуються 

Інформація 

3. Про попередження дитячого 

травматизму на період весняних 

канікул 2023 року 

Наказ 

4. Про проведення онлайн занять з 

циклу «Навички безпечного 

користування мережею Інтернет» 

Інформація 
 

10.04.2023 1. Про підготовку та проведення Дня 

цивільного захисту в закладі освіти 

Наказ  

2. Про проведення тижня охорони 

праці 

Наказ  

3. Про організоване закінчення 

2022/2023 навчального року та 

проведення ДПА для учнів 4, 9-х 

класів 

Наказ  

4. Про підсумки самооцінювання 

якості освітньої діяльності закладу 

освіти за напрямом «Управлінські 

процеси закладу освіти» у 2022/2023 

навчальному році 

Наказ    

08.05.2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Про виконання графіка курсів 

підвищення кваліфікації педагогами 

гімназії у 2022/2023 навчальному році 

Вивчення  

2. Про затвердження графіка 

проведення державної підсумкової 

атестації 

Наказ  

 

 

3. Про призначення відповідальних за 

оформлення документів про освіту 

Інформація 

 

 

4. Про вивчення побажань учнів та 

батьків щодо впровадження курсів за 

вибором, типової освітньої програми 

для 5 класу на новий навчальний рік 

Інформація 

29.05.2023 
 

 

 

  

Про підготовку до Свята Останнього 

дзвоника (Квест-гра «Пошук 

останнього ДЗВОНИКА»). 

Планування і 

розподіл 

обов’язків 

 

2. Про проект навчального плану 

гімназії на 2023/2024 навчальний рік 

Інформація  
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3. Про підсумки роботи гімназії з 

попередження дитячого травматизму 

за 2022/2023 навчальний рік 

Наказ   

4. Про підготовку матеріально-

технічної бази закладу освіти до 

нового навчального року 

План заходів  

5. Про розробку проекту плану роботи 

гімназії на 2023/2024 начальний рік 

Інформація 

05.06.2023 1. Про попередній розподіл обов’язків 

між членами адміністрації гімназії на 

2023/2024 навчальний рік 

Проєкт наказу 

 

 

2. Про попередню тарифікацію 

педпрацівників на 2023/2024 

навчальний рік 

Інформація 

 

 

3. Про виконання річного плану 

роботи гімназії за 2022/2023 

навчальний рік 

Наказ  

4. Про мережу класів та  контингент 

учнів на 2023/2024 навчальний рік 

Інформація 

планування 

 

5. Про оформлення та облік 

документації на учнів 9-го класу у 

2022/2023 навчальному році 

Інформація 

наказ 

 

6. Про підсумки організації  

інклюзивного навчання у 2022/2023 

навчальному році 

Наказ  

 


