
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор _____________ 

_____________ М. Тарасенко 

___.___.2020 

 

ПЛАН  

засідань нарад при директору ___________________________ 

на 2020/2021 навчальний рік  

(додати заходи по річному плану) 

№ 

з/п 

Термін Зміст Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Серпень 1. Про стан готовності закладу до початку 

2020/2021 н. р. 
2. Про інформаційне забезпечення вебсайту 

закладу. 

3. Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього 
процесу в закладі. Проведення інструктажів. 

4. Про виконання нормативних документів з 

питань дотримання в закладі встановлених 
протиепідемічних заходів. Створення інструкцій з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

період карантину внаслідок поширення 
коронавірусної хвороби (СОVID-19) та 

проведення відповідних інструктажів із 

працівниками та учнями закладу. 

5. Про забезпечення учнів закладу підручниками. 
6. Про інформування учнівського та 

батьківського колективів про особливості 

організації роботи закладу у 2020/2021 н. р. 
Розміщення відповідної інформації на вебсайті 

закладу. 

7. Про складання педагогічними працівниками 
закладу календарно-тематичного планування з 

реалізації освітніх програм 

Горносталь М. 

Лісняк І.  
Гончарук Л. 

Коркішко І. 

Мирець Н. 

Саєнко Л. 
Мойса К.  

Класні керівники 

 

 

2 Вересень 1. Про виконання Плану заходів з організованого 

початку 2020/2021 н. р. 
2. Про аналіз обліку руху учнів закладу на 

початок 2020/2021 н. р. 

3. Про забезпечення звітності закладу на початок 
2020/2021 н. р. 

4. Про режим роботи закладу.  

5. Про неухильне дотримання в закладі 

законодавства з питань карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних 

заходів. 

6. Про розподіл функціональних обов’язків між 
працівниками закладу. 

7. Про організацію харчування учнів закладу та 

недопущення погіршення умов харчування в 

закладі. 

Горносталь М. 

Лісняк І.  
Гончарук Л. 

Коркішко І. 

Мирець Н. 
Саєнко Л. 

Кухар 

 

 



8. Про вимоги щодо заповнення Класного 

журналу учнів початкових класів НУШ закладу. 
9. Про окремі питання оцінювання та фіксації 

результатів навчання учнів третіх і четвертих 

класів НУШ. 

10. Про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2020/2021 н. р. 

11. Про організацію роботи закладу з питань 
запобігання та протидії проявам насильства серед 

учасників освітнього процесу. 

12. Про недопущення політичної агітації в закладі 

3 Жовтень 1. Про роботу педагогічних працівників з 
організації контролю за відвідуванням учнів. 

2. Про підготовку закладу до роботи в осінньо-

зимовий період.  
3. Про вжиття організаційних заходів із протидії 

розповсюдженню COVID-19.  

4. Про стан відвідування учнів школи 

  

4 Листопад 1. Про зміст і обсяги домашніх завдань на уроках.  
2. Про стан ведення ділової документації закладу, 

класні журнали.  

3. Про дотримання учасниками освітнього 
процесу встановлених протиепідемічних заходів 

  

5 Грудень 1. Про аналіз організації ведення діловодства 

закладу у 2020 році.  

2. Про запровадження карантинних обмежень у 
закладі 

3. Про стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладі. 
4. Про взаємодію закладу із суб’єктами, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії насильству у І семестрі 2020/2021 н. р. 

  

6 Січень 1. Про виконання річного плану закладу у 
І семестрі 2020/2021 н. р. 

2. Про складання графіку відпусток працівників 

закладу на 2021 рік. 
3. Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу у ІІ семестрі 2020/2021 н. р. Проведення 

інструктажів. 
4. Про дотримання в закладі законодавства з 

питань карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів та вжиття заходів із 
протидії розповсюдженню COVID-19. 

5. Про дотримання законодавства з питань 

запобігання та протидії проявам насильства серед 
учасників освітнього процесу. 

6. Про нові вимоги Санітарного регламенту для 

ЗЗСО. 

7. Про перейменування закладу та створення 
Статуту закладу в новій редакції.  

8. Про тимчасове призупинення освітнього 

процесу в закладі. 
9. Про тимчасову організацію освітнього процесу 

за дистанційною формою та тимчасове 

  



запровадження дистанційної роботи педагогічних 

працівників закладу 

7 Лютий 1. Про запобігання поширенню ГРХ та 
запровадження нових обмежувальних 

протиепідемічних заходів у закладі 

  

8 Березень 1. Про необхідність проведення додаткових 
профілактичних заходів в середовищі дітей та 

підвищення обізнаності батьків з питань безпеки.  

2. Про стан організації харчування учнів. 

3. Про дотримання в закладі законодавства з 
питань карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів та вжиття заходів із 

протидії розповсюдженню COVID-19 

  

9 Квітень 1. Про підготовку закладу до закінчення 

2020/2021 н. р. 

2. Про стан ведення ділової документації закладу, 

класних журналів. 
3. Про виконання нових нормативно-правових 

актів України 

  

10 Травень 1. Про перевірку умінь і навичок читання учнів 1-
4-х класів.  

2. Про підсумки роботи закладу з питань 

попередження дитячого травматизму, охорони 

життя і здоров’я дітей у ІІ семестрі 2020/2021 
н. р., профілактики правопорушень. 

3. Про підсумки виконання річного плану у 

2020/2021 н. р. 
4. Про оздоровлення учнів. 

5. Про виконання нових нормативно-правових 

актів України 

  

11 Червень 1. Про організацію закінчення 2020/2021 н. р. 
2. Про проведення внутрішнього аудиту 

управлінської документації закладу. 

3. Про підготовку школи до нового 2021/2022 н. р. 
4. Капітальний та поточний ремонт систем, 

приміщень закладу 

5. Про підсумки роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу у ІІ семестрі 2020/2021 н. р. Проведення 

інструктажів 

  

 


