
                 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

  31.08.2021                                                 №224-од  
 

Про затвердження рішення  

педагогічної  ради №1 
 

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

проведено засідання педагогічної ради з порядком денним: 
№ 

за/п 
Порядок денний 

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

колективу на 2021-2022 н.р. 

2 Про затвердження річного плану роботи школи на 2021-2022 н.р. 

3 Про затвердження єдиного орфографічного режиму. 

4 Про оцінювання курсів за вибором, факультативів. 

5 Про оцінювання учнів 3-4-х класів. 

6 Про організацію індивідуального навчання на 2021-2022 н.р. 

7 Про організацію інклюзивного навчання на 2021-2022 н.р. 

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). 

9 Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. 

10 Про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів. 

11 Про доплату за завідування кабінетами. 

12 Про затвердження режиму груп подовженого дня 

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

14 Про затвердження внутрішнього розпорядку закладу на 2021-2022 н.р. 

15 Про вибір ведення класних журналів. 

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)  

17 Про затвердження положення про дистанційне навчання. 

18 Різне. 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення педагогічної ради від 31.08.2021 року протокол №1. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директорка закладу                                                Оксана СИЧОВА 



Протокол № 1 

31.08.2021 року                                                                                                                                                                              

Засідання 

педагогічної ради Вижницького ЗЗСО 

 І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича  

 

Голова: Сичова О.Ю.  

Секретар: Клим Л.М. 

Присутні: 56 

Відсутні: Татарин Л.М.(лікарняний лист), Мельник А.Д. (за сімейними 

обставинами). 

№ 

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 подовженого 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.  

Результати голосування порядку денного: 

                                                                          За – 56 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось - 0 

1.1. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка проаналізувала роботу закладу у 2020-

2021 навчальному році, та ознайомила з основними напрямками роботи у 

новому 2021-2022 навчальному році відповідно до Стратегічного плану 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича на 2021-2025 роки. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу закладу  за2020-2021 навчальний рік вважати доброю. 

2. Впродовж  нового 2021-2022 навчального року: 

2.1. Вважати головним завданням педагогічного колективу в 2021-2022 

навчальному році підвищення якості знань учнів, створення умов для 

особистісного розвитку та самореалізації кожного учня в умовах впровадження 

оновлених Державних стандартів початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти, спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізацію 

концептуальних засад концепції «Нова українська школа». 

2.2.  Продовжити роботу щодо виконання нормативно-правової бази з питань 

освіти. 

2.3. Створити умови для покращення якості надання освітніх послуг:  

- індивідуалізація та диференціація навчання; 

- забезпечення практичної спрямованості освіти (компетентнісних підхід); 

- якісної організації інклюзивного навчання. 

2.4. Активізувати роботу з обдарованими учнями шляхом залучення їх до 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів тощо. 

2.5. Активізувати роботу щодо виявлення, узагальнення та поширення 

ефективного педагогічного досвіду з питань організації освітнього процесу, 

використання інноваційних педагогічних технологій. 



2.6. Спрямувати діяльність методичної служби закладу на підвищення рівня 

фахової компетентності педагогів. 

2.7. Оптимізувати використання наявних інформаційних ресурсів, 

забезпечити  стовідсоткове оволодіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями  всіма  педагогічними працівниками закладу. 

2.8. Продовжити реалізацію Концепції  національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та методичних рекомендацій 

щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, затверджених наказом МОНУ від 29.07.2019 №1038,  Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Указом 

Президента України від 13.05.2019 № 286/2019. 

2.9. Продовжувати формування в учнів потреб здорового способу  життя, 

створити безпечні умови  для перебування дітей і підлітків у закладі, посилити 

профілактичну роботу в напрямку здоров'я-зберігаючого виховання. 

2.10. Здійснювати заходи щодо поліпшення соціального захисту освітян, їх 

матеріального та морального заохочення, забезпечувати  умови для праці та 

підвищення кваліфікації. 

2.11. Направити зусилля педагогічного колективу школи щодо покращення 

матеріально-технічної бази закладу. 
 

Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                          За – 56 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

1.2. СЛУХАЛИ: 
 

Сичову О.О., директорку закладу, яка ознайомила присутніх з річним планом 

роботи закладу на 2021-2022 н.р. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи закладу на 2021-2022 н.р. 

2. Структурним підрозділам закладу забезпечити виконання річного плану. 

3. Стан виконання плану щомісяця заслуховувати на нараді при директорці. 

4. Стан виконання плану роботи школи на навчальний рік заслухати на 

засіданні педагогічної ради в серпні 2022 року. 
 

Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                 За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.3. СЛУХАЛИ: 
 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка відповідно до 

інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 

2021-2022 н.р., згідно з  Інструкцією з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом 



Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 ознайомила з єдиним 

орфографічним режимом в закладі . 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити єдиний орфографічний режим закладу на 2021-2022 н.р. 

2. Педагогічному колективу закладу дотримуватись та виконувати вимоги 

єдиного орфографічного режиму. 

3. Всі записи у зошитах, шкільній документації вести акуратно, чітко, 

дотримуватись вимог орфографії та культури записів. 

4. Вести всі записи шкільної документації кульковою ручкою синього кольору. 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування : 
                                                                 За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.4. СЛУХАЛИ: 

 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка повідомила, 

що згідно освітньої навчальної програми у нашому закладі вивчаються курси за 

вибором та факультативи, які проводяться відповідно до рекомендованих 

програм. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проводити облік відвідування факультативів, курсів за вибором варіативної 

складової навчального плану у класних журналах. 
2. Курси за вибором оцінювати за 12-ти бальною системою (українознавство, 

родинні фінанси, етика, основи християнської етики). 

3. Факультативи (школа подружнього життя та особиста гідність) – не 

оцінювати. 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування : 
                                                                 За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

 

1.5. СЛУХАЛИ: 
 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка ознайомила з 

листом МОН України від 30.03.2021 щодо оцінювання навчання учнів 3-4 

класів НУШ, та запропонувала обрати за  рекомендаціями оцінювати учнів 3-4-

х класів вербально або за рівнявою оцінкою В,Д,С,П. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Луканюк О.С., керівниця ШМО вчителів початкових класів, яка 

запропонувала проголосувати членам методичного об’єднання для вибору 

оцінювання учнів 3-4-х класів. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснювати оцінювання учнів 3-4-х класів НУШ вербально. 

2. Інформувати батьків про результати навчання під час індивідуальних 

зустрічей, шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах 

учня/учениці паперових або електронних щоденниках та фіксації результатів 

навчання у свідоцтвах досягнень учня/учениці. 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування : 
                                                                 За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.6. СЛУХАЛИ: 
 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року №955 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року №8» з метою здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти  

з урахуванням здоров’я дітей організувати індивідуальне навчання у 2021-2022 

н.р. (довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати на підставі заяв батьків та висновків про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини індивідуальну форму навчання 

з 01.09.2021 року по 01.06.2022 року Чорней Марії (8-Б клас) та Долінській 

Анні (11-Б клас). 

2. Затвердити навчальні плани для індивідуального навчання учнів на 2021-

2022 н.р. 

3. Затвердити склад педагогічних працівників та призначити їм з 01.09.2021 

року навчальне навантаження. 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Скорегувати програми з навчальних предметів відповідно до кількості 

годин у затвердженому індивідуальному навчальному плані та погодити їх із 

заступницею директорки з навчальної роботи. 

4.2. Хід виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні 

досягнення фіксувати в окремому журналі встановленого зразка. 

5. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

5.1. Тарифікувати з 01.09.2021 року педагогічних працівників, які 

здійснюватимуть індивідуальне навчання на відповідну кількість годин згідно 

затвердженого складу. 

5.2. Погодити (письмово) до 06.09.2021 року розклад навчальних занять з 

батьками. 

5.3. Впродовж навчального року контролювати здійснення індивідуального 

навчання. 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування :                       За – 56 
                                                               Проти – 0 

                                                                               Утрималось – 0                                                                               



1.7. СЛУХАЛИ: 
 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року №872 «Порядок 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», з 

метою здобуття учнями початкової та базової освіти з урахуванням стану 

здоров’я дітей ознайомила зі списком учнів на інклюзивне навчання у 2021-

2022 н.р. (довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Організувати з 01.09.2021 року навчання за інклюзивною формою таким 

учням: 

- Костецькому Миколі – 1-В клас 

- Гусейнову Танасію – 3-В клас 

- Радченко Іванні – 5-В клас 

- Хамзаєвій Каріні – 5-Б клас 

- Бабешку Івану – 5-Б клас 

- Попович Ангеліні – 6-Б клас 

- Попович Тетяні – 6-Б клас 

- Губці Дмитру – 8-А клас 

- Губці Серафиму – 8-А клас 

2. Призначити асистентами вчителів: 

- у 1-В класі – Колотило І.В. 

- у 3-В класі – Марчук Л.С. 

- у 5-Б класі – Колотило І.І. 

- у 5-В класі – Гаврилюк О.Д. 

- у 6-Б класі – Мельник А.Д. 

- у 8-А класі – Майстрюк О.В. 

3. Організувати роботу ініціативної групи з реалізації інклюзивної форми 

навчання у 2021-2022 н.р. 

4. Ініціативній групі з реалізації інклюзивного навчання розробити план заходів 

щодо реалізації інклюзії у школі та індивідуальні програми розвитку учнів. 

5. Практичному психологу Швейці О.М.: 

5.1. розробити ряд корекційно-відновлювальних занять для педагогів та учнів, 

які будуть навчатись у класі з інклюзивною освітою, забезпечивши психолого-

педагогічний супровід дитини та проведення спеціальних додаткових занять, 

організувати спостереження за динамікою розвитку учня. 

5.2. Проводити з учнями заняття з корекції розвитку впродовж 2021-2022 н.р. 

6. Класним керівникам, вчителям-предметникам, які працюють у інклюзивних 

класах розробити індивідуалізовані навчальні плани зі своїх предметів для 

учнів відповідно до навчальних планів, складених з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами, відповідно до висновку про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 

7. Заступниці директоки з виховної роботи Козачук А.Д. залучати дітей з 

собливими освітніми потребами до позакласної та позашкільної роботи з 



урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я. 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., 

заступниця директорки з виховної роботи Козачук А.Д., практичний психолог 

Швейка О.М., класні керівники та вчителі-предметники, які викладають в 

інклюзивних класах. 

Результати голосування : 
                                                                 За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.8. СЛУХАЛИ: 
 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка відповідно до статті 30 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 

грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби  COVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 10.06.2021 № 186 «Про підготовку закладів освіти області до 

нового 2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період», 

наказу  відділу освіти, культури, медицини та спорту Вижницької міської ради 

від 15.06.2021 року №73 «Про підготовку закладів освіти до нового 2021/2022 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» запропонувала 

затвердити структуру 2021-2022 н.р. та модель навчання, розклад 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)(довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити структуру 2021-2022 н.р., модель навчання, розклад дзвінків, 

входи та виходи до навчального закладу, графік харчування учнів у шкільній 

їдальні. 

2. Всім працівникам закладу неухильно дотримуватись затвердженої моделі 

навчання. 

3. Адміністрації закладу здійснювати контроль за дотриманням моделі навчання 

працівниками. 

Відповідальні: Адімінстрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                 За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.9. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка ознайомила з 

інструктивно-методичним листом міністерства освіти і науки від 06.02.2008 

року за №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-



виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та запропонувала 

ухвалити режим проведення навчальних екскурсій та навчальної практики 

(довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Навчальну практику та навчальні екскурсії у 2021-2022 н.р. здійснити 

впродовж навчального року дистанційно. 

2. Навчальні екскурсії в 1-4 класах і навчальну практику в 5-8 класах, 10-му 

класі провести впродовж навчального року: 

- для учнів 1-4 класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але 

всього не більше 12 годин.  

- для учнів 5-6 класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 

30 годин. 

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 

40 годин; 

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 

50 годин. 

3. Обліковувати зміст і дату проведення занять навчальної практики в класних 

журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. 

 

Відповідальні: Адміністрація закладу, класні керівники  

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.10. СЛУХАЛИ: 
 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка ознайомила з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 і 

запропонувала поділити класи на групи при вивченні окремих предметів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Здійснити поділ на групи при вивченні української мови в таких класах: 2АБ, 

3Б, 4АБВ, 5А, 8А. 

2. Здійснити поділ на групи при вивченні англійської мови в таких класах: 2АБ, 

3Б, 4АБВ, 5А, 8А. 

3. Здійснити поділ на групи при вивченні інформатики в таких класах: 2АБВ, 

4АБВ, 5АБВ, 6АБ, 7АБ, 8АБ, 9Б, 10АБ, 11АБ. 

4. Здійснити поділ на групи при вивченні трудового навчання в таких класах: 

5А, 8А. 

5. Здійснити поділ на групи при вивченні Захисту України 11Б клас. 
 

Відповідальні: Адміністрація закладу, класні керівники  

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 



1.11. СЛУХАЛИ: 
 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка відповідно до п.7 Положення про 

навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004р. № 601, згоди 

профспілкового комітету (протокол від 30.08.2021 року №40), представила 

вчителів, яким буде здійснена оплата за завідування кабінетами. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Встановити доплату за завідування кабінетом таким вчителям:  

-  Козак О.Г., кабінет фізики – 10%  

-  Самборській Д.М.., кабінет хімії – 10% 

-  Огданському С.В. кабінет інформатики – 10%  

-  Гаврилюк О.С., кабінет англійської мови – 10%  

-  Ямбор Н.В., кабінет математики – 10% 

-  Татарин Л.М., кабінет зар.літ, етики – 10% 

-  Фочук О.Д. – кабінет біології – 10% 

-  Ковалюк П.М. – «Захист України» - 10% 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.12.  СЛУХАЛИ: 

 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка  ознайомила з 

Положенням про групу подовженого дня загальноосвітнього навчального 

закладу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 

року №121 та запропонувала затвердити режим роботи групи подовженого дня. 

(довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити режими роботи груп подовженого 1-2-х класів для очного та 

дистанційного навчання. 

2. Вихователям груп подовженого дня Чолан О.О., Тонієвич Н.І. чітко 

організувати роботу дитячого колективу згідно режиму, дотримуватись 

Державних санітарних правил і норм улаштування роботи групи продовженого 

дня, вести шкільну документацію згідно вимог. 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., 

вихователі ГПД Чолан О.О. та Тонієвич Н.І. 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 



1.13.  СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка відповідно до ст.25 Закону України 

«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.04.1993 р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівникам освіти», ст.32 КЗпП України, згідно  з  Освітньою 

програмою, з метою визначення педагогічного навантаження вчителів 

представила на затвердження тарифікацію на 2021-2022 навчальний рік. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити тарифікацію на 2021-2022 н.р. 

Відповідальні: директорка закладу, Сичова О.Ю. 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.14.  СЛУХАЛИ: 
 

Сичову О.Ю., директорку закладу, на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби(COVID-19), 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» представила на затвердження 

правила внутрішнього розпорядку закладу (довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Увести в дію з 01 вересня з 2021 року на 2021-2022 н.р. правила 

внутрішнього трудового розпорядку і вважати їх виконання обов’язковим для 

всіх працівників закладу. 

2. Всім працівникам закладу неухильно дотримуватись правил внутрішнього 

розпорядку.  

3. Адміністрації закладу здійснювати контроль за дотриманням працівниками 

внутрішнього розпорядку.  

 

Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.15. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка повідомила, що з метою 

вдосконалення управлінської діяльності, планування та організації освітнього 

процесу із застосуванням інформаційних технологій колективу потрібно 

обрати, в який спосіб будуть вестись класні журнали у 2021-2022 н.р. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Вести одночасно як писаний так і електронний класний журнал. 
 

Відповідальні: Адміністрація закладу 



Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 
 

1.16. СЛУХАЛИ: 

 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка ознайомила з 

програмою «Основи християнської етики»(1-11-ті класи) рекомендовану 

Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 16 липня 2015 

року) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити програму «Основи християнської етики» (1-11-ті класи) 

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

липня 2015 року). 

 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

1.17. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка на виконання 

листа Міністерства освіти і науки України   від 28.08.2021 № 1/9-423 «Про 

окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021-

2022 навчальному році»,Постанови Головного санітарного лікаря від 26.08.2021 

року № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», 

наказу МОН № 1115 від 08.09.2020 «Про затвердження Положення про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти» ознайомила з 

Положенням про дистанційне навчання у Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

ім. Юрія Федьковича.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Положення про дистанційне навчання у Вижницькому закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича . 

2. Всім педагогічним працівникам дотримуватись Положення при організації 

дистанційного навчання. 
 

Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

 

Голова педради                                                  О.Ю. Сичова 

Секретар                                                             Л.М. Клим 


