
Тематика нарад при директорові на 2016/2017 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Тема - питання 

 

Дата проведення Хто запрошується 

 

1. 

 

1. Про режим роботи навчального закладу. Про організацію 

чергування вчителів. 

2. Про підсумки проведення медичного обстеження працівників 

школи. 

3. Про організацію роботи з молодими вчителями. 

4. Про організацію діяльності методичної ради. 

5. Про організацію роботи щодо запобігання нещасним випадкам з 

учнями під час навчально-виховного процесу. 

6. Про забезпечення підручниками учнів навчального закладу. 

Вересень 

 

Заступники директора, 

завгосп, медичні працівники 

 

2. 1. Про проведення предметних тижнів. 

2. Про організацію та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін.  

3. Про організацію роботи з атестації вчителів. 

4. Про підготовку навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

5. Про підсумки роботи щодо виконання ст.35 Закону України «Про 

освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту» та 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646. 

6. Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму у навчальному закладі за 9 місяців 2016 року. 

 

Жовтень 

 

Заступники директора, класні 

керівники, завгосп 

 



3. 

 

1. Про підсумки роботи щодо обліку продовження навчання та  

працевлаштування випускників 9-го класу 2016 року. 

2. Про хід атестації вчителів. 

3. Про виконання єдиних вимог до ведення шкільної документації. 

4. Про стан ведення щоденників учнями початкових класів. 

Листопад 

 

Заступники директора,  

педагог-організатор 

4. 

 

1. Про стан адаптованості учнів 1-го та 5-го класу. 

2. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-

транспортному травматизму. 

3. Про вивчення стану викладання біології. 

4. Про посилення відповідальності педагогічних працівників щодо 

недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу. 

5. Про стан роботи з охорони праці в навчальному закладі. 

 

Грудень Заступники директора, 

психолог, керівники ШМО, 

педагог-організатор, завгосп 

 

5. 1. Про організацію та проведення поглиблених профілактичних 

медичних оглядів учнів у 2016/2017 навчальному році. 

2.  Про стан ведення щоденників учнями 5-9-х класів. 

3. Про підсумки роботи педагогічного колективу щодо попередження 

та профілактики правопорушень та злочинності серед школярів. 

4. Про рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2016/2017 

навчального року. 

5. Про виконання єдиних вимог до ведення шкільної документації. 

6. Про вивчення стану викладання музичного мистецтва. 

 

Грудень Заступники директора, 

керівники ШМО, педагог-

організатор, завгосп 

 



 7. Про рух учнів. 

8. Про хід виконання навчальних програм за І семестр 2016/2017 

навчального року.  

9. Про підписку на періодичну літературу на І півріччя 2017 року. 

  

6. 

 

1. Про створення робочих груп з підготовки проекту плану роботи 

школи на наступний навчальний рік. 

2. Про підсумки виконання плану основних заходів з питань 

підготовки ЦЗ. 

3. Про підсумки роботи щодо звернення громадян за 2016 рік. 

4. Про організацію харчування учнів у навчальному закладі за І 

семестр 2016/2017 навчального року. 

5. Про заборону тютюнопаління у приміщенні і на території 

навчального закладу. 

6. Про посилення відповідальності педагогічних працівників щодо 

недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу. 

7. Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих 

респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2016/2017 років. 

 

Січень Заступники директора,  

завгосп, класні керівники, 

вчителі-предметники 

7. 1. Про вивчення стану викладання української мови та літератури.  

2. Про організацію правовиховної роботи в навчальному закладі.  

3. Про організацію заходів з благоустрою території навчального 

закладу. 

4. Про визначення мережі класів та гуртків у 2017/2018 

навчальному році. 

Лютий Заступники директора,  

завгосп, класні керівники, 

вчителі-предметники 



8. 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2016/2017 

навчальному році. 

2. Про організацію повторення навчального матеріалу. 

3. Про стан роботи груп продовженого дня.  

4.Про вивчення стану викладання українською мовою базових 

дисциплін.  

 

Березень Заступники директора,  класні 

керівники, вчителі-

предметники 

9. 1.Обговорення проекту плану роботи школи на новий навчальний рік. 

2.Про підготовку до відпочинково-оздоровчої кампанії 2017 року. 

3.Про проведення навчальної практики та навчальних екскурсій для 

учнів 1-4, 5-8 класів. 

4. Про вивчення стану викладання фізичної культури та основ 

здоров'я. 

 

Квітень Заступники директора,  класні 

керівники, вчителі-

предметники 

10. 1.Про виконання навчальних програм з базових дисциплін. 

2.Про рівень навчальних досягнень учнів з базових дисциплін. 

3. Про організацію роботи з профорієнтації та працевлаштування 

випускників школи. 

4. Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім 

видам дитячого травматизму та про попередження дитячого 

травматизму під час літніх канікул. 

5. Про підсумки роботи педколективу щодо попередження та 

профілактики правопорушень і злочинності, шкідливих звичок, 

наркоманії та СНІДу. 

6. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

7. Про організацію харчування в навчальному закладі. 

8. Про вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни». 

 

Червень Заступники директора,  класні 

керівники, вчителі-

предметники 

 


