
План нарад при директору на 2017-2018 н.р. 

 

Тема Термін проведення Відповідальний Відмітка 

про виконання 

1.Про стан готовності 
навчальних кабінетів до 
нового навчального року 

2.Про організацію роботи з 
пожежної безпеки. 

3.Про результати контролю 
за веденням медичних 
книжок вчителів та 

обслуговуючого персоналу. 
4.Про забезпеченість учнів 

підручниками. 
5.Про проходження курсової 
перепідготовки.  

6. Про стан роботи з науково-
методичної проблеми школи. 

7.Про формування 
компетенцій здорового 
способу життя на уроках 

фізичної культури. 
 

серпень 

 

 

 

 

 

Голова ПК 

Загребельна Н.І. 

Сіробаба В.В. 

 

Шульга М.П. 

Савенко Н.В. 

Савенко Н.В. 

 

Добронос Т.В. 

 

  

1.Про виконання рішень 

попередньої наради. 
2.Про оновлення складу 

піклувальної ради, ради 
школи. 
3.Про стан організації 

харчування учнів. 
4. Про  відвідування учнями 

уроків у вересні- жовтні. 
5. Про роботу шкільної 
атестаційної комісії 

відповідно до Положення 
про атестацію 

педпрацівників. 
6.Про проведення 
інвентаризації матеріальних 

цінностей.  
7. Про охоплення учнів 

школи позашкільною 
освітою. 
8.Про підготовку  школи до 

роботи в осінньо – зимовий 
період. 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

Верхова В.Ю. 

Савенко Н.В. 

Класні 

керівники 

 

Верхова В.Ю. 

Загребельна Н.І. 

Бабенко Н.С. 

Верхова В.Ю. 

 

 



1.Про виконання рішень 

попередньої наради. 
2. Про контроль за 
організацією навчально-

виховного процесу в 5-ому 
класі. 

3. Про стан ведення зошитів 
з української мови. 
4. Про результати перевірки 

планування класними 
керівниками виховної роботи 

та якості її виконання. 
5. Про підсумки І етапу 
Міжнародного конкурсу 

знавців української мови 
імені П.Яцика. 

6. Про систему роботи 
вчителя  Киян Т.В. 

листопад 

 

 

 

 

 

 

Верхова В.Ю. 

 

 

Савенко Н.В. 

 

Керівник МО 

класних 

керівників 

 

Лисянська В.А. 

 

 

Савенко Н.В. 

 

 

1. Про виконання рішень 

попередньої наради. 
2. Про попередження 
травматизму серед учнів та 

працівників школи. 
3. Про стан роботи з атестації 
педагогічних кадрів.  

4.Про результати 
директорських контрольних 

робіт. 
5.Про роботу веб-сайту 
школи.  

6. Про роботу шкільного 
самоврядування. 

7. Про організацію роботи 
закладу під час зимових 
канікул. 

8. Про систему роботи 
вчителя Гаранжі С.А. 

грудень 

 

 

 

 

 

 

Савенко Н.В. 

Верхова В.Ю. 

Керівники ШМО 

Бондаренко С.О. 

Бабенко Н.С. 

 

Савенко Н.В. 

 

1. Про виконання рішень 

попередньої наради. 
2. Про ведення журналів 

інструктажів з техніки 
безпеки. 
3.Про підсумки контролю за 

веденням шкільної 
документації (учнівські 

щоденники, класні журнали). 
4. Про  результати  перевірки  
виконання  навчальних 

програм з  базових дисциплін  
за   І семестр. 

5. Про роботу клубу «Гарт». 
6. Про роботу з учнями, 

січень  

 

 

 

Вчителі-

предметники 

Савенко Н.В. 

 

 

 

 

Чернявський 

Р.П. 

Подвезько О.М. 

 

 



схильними до 

правопорушень. 
7. Про ознайомлення з 
графіком відпусток. 

 1. Про виконання рішень 
попередньої наради. 
2. Про стан підготовки учнів 

4, 9 класів до ДПА з 
української мови та 

математики. 
3. Про результати контролю 
за організацією навчально-

виховного процесу в 1-ому 
класі. 

 4. Про наступність у 
навчально – виховному 
процесі навчального закладу. 

5. Про стан роботи гуртків, 
факультативів, курсів за 

вибором. 
6. Про проведення заходів у 
закладі  по запобіганню 

дорожньо-транспортного, 
побутового дитячого 

травматизму, інших 
нещасних випадків 
невиробничого характеру.  

лютий 

 

 

 

 

 

 

Вчителі-

предметники 

 

Верхова В.Ю. 

 

Ткаль С.М. 

 

 

Савенко Н.В. 

 

 

 

1. Про виконання рішень 

попередньої наради. 
2. Про профорієнтаційну 

роботу з учнями. 
3. Про роботу правового 
клубу «Феміда». 

4.Про участь колективу 
школи у Всеукраїнській 

екологічній акції «За чисте 
довкілля».  
5. Про стан відвідування 

учнями закладу. 
6. Про підготовку до 

державної підсумкової 
атестації. 
 

7. Про набір учнів до 1-го 
класу. 

березень 

 

 

 

 

 

 

Кудлай А.Б. 

Панченко Т.І. 

Гаранжа С.А. 

 

Класні 

керівники 

Вчителі-
предметники 

Безугла М.О. 

 

1. Про виконання рішень 

попередньої наради. 
2. Про виконання плану 

підвищення кваліфікації 
педагогів. 
3. Про попередню 

тарифікацію на наступний 

квітень  

Савенко Н.В. 

Верхова В.Ю. 

 

 



навчальний рік. 

4. Про підсумки атестації 
педагогічних працівників. 
5. Про результати  роботи 

євро клубу «Єврошанс» з 
обдарованими та 

талановитими дітьми. 
6. Про проведення 
навчальних екскурсій та 

навчальної практики 

Шевченко Т.В. 

Савенко Н.В. 

1. Про виконання рішень 
попередньої наради. 

2. Про створення комісій для 
проведення ДПА. 

Про виконання навчальних 
планів і програм, підготовку і 
проведення державної 

атестації в  9-ому класі. 
3. Про підсумки виховної 

роботи в школі. 
5. Про оздоровлення учнів у 
літній період. 

6. Про результати медичного 
обстеження дітей. 
7. Про підсумки проведення 

Дня цивільного захисту. 

травень  

Верхова В.Ю. 

 

 

Савенко Н.В. 

 

Сіробаба В.В. 

Верхова В.Ю. 

 

1.Про підсумки ДПА. 
2.Про підготовку школи до 

нового 2018 – 2019 н.р. та 
організацію ремонтних робіт. 

червень Савенко Н.В. 

Верхова В.Ю. 

 

 

 

 


