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Наради при директорові

План роботи

на 2019/2020 н.р.

№
з/п

Зміст роботи Термін
виконання

Відповідальні

1. Про стан готовності навчального закладу до нового навчального 
року

Серпень 

Крикун С.М.

2. Про режим роботи школи-інтернату Лохань Л.М.
3. Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці 

та техніки безпеки Скрибка Л.А.

4. Про проходження медичного огляду працівниками закладу. 
Наявність та відповідність нормативним вимогам медичних 
книжок працівників школи-інтернату

Лещенко Л.С.

1. Про аналіз забезпечення учнів підручниками

Вересень

Стрілець Н.І.
2. Про організацію чергування вчителів та учнів Скрибка Л.А.
3. Про підготовку школи-інтернату до роботи в осінньо-зимовий 

період
4. Про проведення класними керівниками рейдів-обстежень 

побутових умов  проживання  учнів школи-інтернату
Крикун С.М.

1 Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників

Жовтень

Лохань Л.М.
2 Про роботу педколективу щодо здійснення контролю за 

відвідуванням навчальних занять учнями Скрибка Л.А
Драч І.В.3 Про соціальний захист учнів в школі-інтернаті

4 Про попередження дитячого травматизму під час осінніх канікул
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1 Підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі листопад Лещенко Л.С.
2 Про дотримання техніки безпеки на уроках фізичного виховання, 

трудового навчання
Лохань Л.М.3 Про підсумки проведення внутрішкільного контролю в школі-

інтернаті
1 Про аналіз відвідування уроків учнями 

за І семестр 2019/2020 навчального року
грудень

Скрибка Л.А
Лохань Л.М.

2 Підготовка до проведення Новорічних свят. Дотримання 
протипожежної безпеки

3 Про підсумки проведення внутрішкільного контролю в школі-
інтернаті

4 Про підсумки проведення новорічних свят
1 Про роботу методичних об’єднань школи за               І семестр 

2019/2020 навчального року
січень

Лохань Л.М.

2 Про стан виконання навчальних програм, графіка контрольних 
робіт за І семестр 2019/2020 навчального року

Лохань Л.М.

3 Про стан роботи ради профілактики правопорушень за І семестр 
2019/2020 навчального року

Скрибка Л.А

4 Про стан роботи психологічної служби у
І семестрі 2019/2020 навчального року Лещенко Н.В.

5 Про затвердження плану щорічних відпусток працівників школи-
інтернату

Крикун С.М

1 Про стан курсової перепідготовки вчителів лютий

Лохань Л.М.2 Про підсумки проведення внутрішкільного контролю в школі-
інтернаті

1 Про підготовку та проведення Дня Цивільного захисту у школі Березень Скрибка Л.А
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2 Про стан роботи з охорони праці й техніки безпеки у школі-
інтернаті

Скрибка Л.А

3 Про підсумки проведення внутрішкільного контролю в школі-
інтернаті

Лохань Л.М

4 Про підсумки медогляду Лещенко Л.С.
1 Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019/2020 

навчальному році
Квітень 

Лохань Л.М.
2 Про організацію закінчення 2019/2020 навчального року
3 Про підсумки проведення внутрішкільного контролю в школі-

інтернаті
Лохань Л.М.

1 Про  попереднє  навантаження  педагогічних  працівників  на
2019/2020 навчальний рік

Крикун С.М.

2 Про виконання навчальних програм за 2019/2020 навчальний рік Лохань Л.М.
3 Про стан виховної роботи за 2019/2020 навчальний рік Скрибка Л.А
4 Про стан роботи ради профілактики правопорушень у 2019/2020

навчальному році
Скрибка Л.А

5 Про стан роботи медичної служби за 2019/2020 навчальний рік Лохань Л.М.
6 Про стан роботи психологічної служби за 2019/2020 навчальний

рік
Лещенко Н.В

7 Про  стан  роботи  з  попередження  дитячого  травматизму  за
2019/2020 навчальний рік

Скрибка Л.А
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