
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ     

22.10.2021        № 347-од 

 

Про організацію роботи  

на осінніх канікулах   

в 2021-2022 н.р.  

 

З метою створення належних умов для організації змістовного дозвілля 

школярів на канікулах,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити план роботи на осінні канікули з 25.10 по 29.10.2021 року 

(додається). 

2. Класним керівникам 1-11-х класів: 

2.1. провести роз’яснювальну роботу серед учнів щодо попередження  дитячого 

травматизму, інструктажі з техніки безпеки під час канікул, профілактики 

захворювань на COVID-19,  ГРВІ та грип; 

2.2. взяти під особистий контроль перебування під час канікул дітей пільгових 

категорій та дітей з неблагополучних сімей. 

3. Всім педагогічним працівникам дотримуватись плану роботи.   

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді  

25.10.2021 року 

  



Додаток 1 

«Затверджую» 

наказом по закладу 

від 22.10.2021 року №347-од 

Директорка закладу  

_______ О.Ю.Сичова 

 

 

План навчально-виховної роботи  

на осінні канікули у 2021-2022 н.р. 

 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. Проведення засідання педагогічої ради №3. 27.10 Адміністрація 

закладу 

2. Проведення майстер-класів вчителями, що 

атестуються. 

26.10 Чорней К.Л. 

Петрищук Є.В. 

3. 

 

Участь вчителів закладу в дистанційних 

курсах 

Згідно графіку Вчителі-

предметники 

4. Перевірка журналів інструктажів із фізики, 

хімії, фізичного виховання та інформатики. 

Впродовж 

тижня 

Татарин Л.М. 

5. Робота вчителів з електронними журналами. 15.10 по 30.10 

2021 року 

Вчителі-

предметники 

6. Перевірка стану ведення класних, 

електронних журналів. 

Впродовж 

тижня 

Іричук Г.Г. 

7. Консультативні бесіди практичного 

психолога та соціального педагога з 

особистих питань (класні керівники) 

Впродовж 

тижня 

Швейка О.М. 

Мицкан А.Ю. 

8. Аналіз зайнятості учнів в гуртках та секціях.  Впродовж 

тижня 

Козачук А.Д. 

9. Моніторингове дослідження відвідування 

занять учнями закладу, складання зведеної 

зведена таблиці відвідування за жовтень. 

Впродовж 

тижня 

Юрійчук Р.В. 

10.  Перегляд мультфільму для учнів 1-4-х 

класів «Правила поведінки учнів на осінніх 

канікулах» 

25.10 Класні керівники 

11. Віртуальна подорож україною «Україна 

вражає» для учнів 5-11 класів 

Впродовж 

тижня 

Козачук А.Д. 

 


