
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

          22.08.2022                                                                                       №194-од 

Про підготовку  

до педагогічної  ради №1 
 

Відповідно до плану роботи закладу 31.08.2022 року о 10.00 год. буде 

проведено засідання педагогічної ради з порядком денним: «Безпечне 

освітнє середовище як складова внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти» 
№ 

за/п 
Порядок денний Відповідальні 

1 Підсумки роботи закладу освіти в 2021-2022  н.р. в 

умовах правового режиму воєнного стану: виклики та 

реагування.  Стан готовності закладу освіти до 

організованого початку навчального 2022-2023 н.р. та 

завдання педагогічного колективу щодо розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 2022-

2023 н.р.  

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

2 Про затвердження річного плану роботи заклалу на 

2022-2023 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

3 Організація виховної роботи в 2022-2023 н.р. Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Козачук А.Д. 

4 Про вибір форм навчання  освітнього процесу в 2022-2-

23 н.р. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

5 Про затвердження режиму і структури  2022-2023 н.р. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

6 Новий Державний стандарт базової середньої освіти – 

матриця академічної свободи. Стан готовності закладу 

освіти до навчання 5-класників 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

7 Внесення коректив до Стратегії розвитку ЗО. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

8 Схвалення освітної  програми на 2022-2023 н.р.                    Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

9 Організація освітнього процесу відповідно оновлених 

навчальних програм для 6-9 кл., 10-11 кл (наказ МОН від 

03.08.2022р.), навчальних програм для 1-2 та 3-4 кл. 

(наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22).    

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 



10 Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

початкових класів. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

11 Оцінювання у 5-му класі НУШ: особливості та проблеми 

наступності. Впровадження Методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, 

які здобувають освіту відповідно до нового Державного 

стандарту базової середньої освіти. (наказ МОН N 289 

від 01.04. 2022 р.) 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

12 Про затвердження модулів вивчення предмету фізична 

культура. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

13 Про затвердження модулів вивчення предмету 

технології 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

14 Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з факультативів та курсів за вибором 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

15 Затвердження індивідуальних навчальних планів учнів, 

які будуть навчатися на сімейній формі навчання. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

16 Затвердження індивідуального навчального плану 

учням, які будуть навчатися на екстернатній формі 

навчання. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

17 Затвердження індивідуальних навчальних планів учнів, 

які будуть навчатися на індивідуальній формі навчання. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

18 Про організацію інклюзивного навчання на 2022-2023 

навчальний рік 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

19 Про поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

20 Про затвердження режиму груп подовженого дня Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

21 Про затвердження тарифікації на 2022-2023 н.р. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

22 Про затвердження внутрішнього розпорядку закладу на 

2022-2023 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

23 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу 

під час війни. 

Соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

24 Затвердження Положення впровадження змішаного 

навчання 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

http://barna-consult.com/otsinyuvannya-u-5-yh-klasah-nush-osoblyvosti-ta-problemy-nastupnosti/
http://barna-consult.com/otsinyuvannya-u-5-yh-klasah-nush-osoblyvosti-ta-problemy-nastupnosti/


Іричук Г.Г. 

25 Затвердження Положення про сімейну (домашню) 

форму навчання 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

26.  Про затвердження програми «Основи християнської 

етики»(1-11-ті класи) рекомендовану Міністерством 

освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 16 липня 

2015 року)  

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

27.  Про вивчення Захисту України дівчатами, юнаками 10 

кл. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

28. Про визначення претендента на щодо присудження 

почесної грамоти Чернівецької обласної державної 

адміністрації (обласної військової адміністрації). 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

29. Про затвердження навчальних програм інваріативної 

складової для 5-х класів НУШ. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

30. Різне: ведення класних журналів  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад творчої групи для підготовки до засідання 

педагогічної ради: 

Сичова О.Ю., директорка закладу – голова 

Члени творчої групи: 

Іричук Г.Г. – заступниця директорки з навчальної роботи; 

2. Відповідальним за підготовку до проведення педагогічної ради: 

1.1. До 30.08.2022 р. провести засідання творчої групи  і розробити хід 

проведення педагогічної ради. 

1.2. До 30.08.2022 р. підготувати проекти доповідей та рішення 

педагогічної ради. 

3. Наказ довести до відома всіх педагогічних працівників. 

4. Лаборантці сайту закладу Вадилюк І.Ю. розмістити наказ на сайті 

школи. 

5. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

      

Директорка  закладу                  Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено:    __________ Іричук Г.Г. 

__________ Вадилюк І.Ю. 

  


