
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

          25.08.2021                                                                                       №205 -од 

Про підготовку  

до педагогічної  ради №1 
 

Відповідно до плану роботи закладу 31.08.2021 року о 10.00 год. буде 

проведено засідання педагогічної ради з порядком денним: 

№ 

за/п 

Порядок денний Відповідальні 

1 Про підсумки роботи в 2020-2021 н.р. та основні 

завдання педагогічного колективу на 2021-2022 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

2 Про затвердження річного плану роботи школи на 

2021-2022 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

3 Про затвердження єдиного орфографічного режиму. Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

4 

 

Про оцінювання курсів за вибором, факультативів. Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

5 Про оцінювання учнів 3-4-х класів. Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г., 

Керівник ШМО 

Луканюк О.С. 

6 Про організацію індивідуального навчання на 2021-

2022 н.р. 

Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

7 Про організацію інклюзивного навчання на 2021-2022 

н.р. 

Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

8 Про затвердження структури навчального року, 

моделі навчання, розкладу дзвінків, входів та виходів 

до навчального закладу та графіку харчування учнів у 

шкільній їдальні в період карантину у зв’язку із з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

9 Про проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики. 

Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

10 Про поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів. 

Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 



11 Про доплату за завідування кабінетами. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

12 Про затвердження режиму груп продовженого дня Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

13 Про затвердження тарифікації на 2021-2022 н.р. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

14 Про затвердження внутрішнього розпорядку закладу 

на 2021-2022 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

15 Про вибір ведення класних журналів. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

16 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. 

17 Затвердження положення про дистанційне навчання. Заступниця директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

18 Різне.  

 

 

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 30.08.2021 р. провести засідання творчої групи  і розробити хід 

проведення педагогічної ради. 

1.2. До 30.08.2021 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. 

  


