
 
 

 

 

Наради  

при директорові 

Бесарабівського НВК 

у 2020/2021 н.р. 

 



 
 

Наради при директорові 
№ Порядок денний Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Про стан готовності 

Бесарабівського НВК до 

нового 2020/2021 

навчального року  

Про організацію роботи 

групи пришкільного 

інтернату в Бесарабівському 

НВК у 2020/2021 

навчальному році 

Про організацію харчування 

учнів та вихованців 

Бесарабівського НВК в 

2020/2021 навчальному 

роціПро режим роботи 

Бесарабівського НВК у 

2020/2021 навчальному році 

серпень Волкова І. О., 

директор 

Бесарабівського 

НВК 

Чуркіна Л. С., 

заступник 

директора з ВР 

 

Чуркіна Л. С., 

заступник 

директора з ВР 

 

Волкова І. О.,  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Про організацію 

інклюзивного навчання 

(освітнє середовище, 

документація) 

 

Про контроль за 

організацією та здійсненням 

коригуючого навчання 

 

Про аналіз планів класних 

керівників 

Про вимоги до ведення 

шкільної документації 

Про роботу зі щоденниками 

учнів 

вересень Рогова С. М. 

заступник 

директора з 

НВР 

Рогова С. М. 

заступник 

директора з 

НВР 

Чуркіна Л. С. 

заступник 

директора з ВР 

 

Волкова І.О.,  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Про роботу педколективу з 

організації контролю за 

відвідуванням учнями 

навчальних занять. 

Про організацію роботи та 

дотримання режиму з 

вихованцями, які 

жовтень Чуркіна Л. С. 

заступник 

директора з ВР 

 

Пухова М. В., 

вихователь 

групи 

 



 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

перебувають у групі 

пришкільного інтернату 

Про  організацію ігрових і 

проблемно-навчальних 

ситуацій в освітньому 

процесі 

 

 

Про роботу щодо надання 

допомоги під час адаптації 

учнів 5 класу до середньої 

школи 

Про стан роботи з 

попередження дитячої 

злочинності та 

правопорушень у 

Бесарабівському НВК 

пришкільного 

інтернату 

Тищенко Л. М., 

вихователь 

закладу 

дошкільної 

освіти 

Бобровська  Н. 

В., практичний 

психолог 

 

Чуркіна Л. С. 

заступник 

директора з ВР 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Про дотримання етичних 

норм 

всіх учасників освітнього 

процесу у закладі 

 

Про організацію гурткової 

роботи. Відвідування 

позашкільних закладів, 

організація зайнятості 

здобувачів освіти у 

позаурочний час 

 

 

Про роботу з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

 

 

Про роботу за освітньою 

лінією «Гігієна 

життєдіяльності» 

 

 

Про попередження 

виникнення боулінгу та 

створення комфортної 

атмосфери у закладі 

листопад Волкова І. О., 

директор 

Бесарабівського 

НВК 

Чуркіна Л. С. 

заступник 

директора з ВР 

 

Рогова С. М. 

заступник 

директора з 

НВР 

Жорняк О. В. 

вчитель 1 класу, 

Парамонова В. 

М., вчитель 4 

класу 

Твердохліб Т. 

В., вихователь 

закладу 

дошкільної 

освіти 

Бобровська  Н. 

В., практичний 

психолог 

 



1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Про здійснення 

психологічного супроводу в 

інклюзивному класі 

Про стан роботи із 

запобігання дитячого 

травматизму у І семестрі 

Про контроль проведення 

класними керівниками бесід 

по застереженню дитячого 

травматизму 

Про організаційні питання 

закінчення І семестру 

грудень Бобровська  Н. 

В., практичний 

психолог 

Чуркіна Л. С. 

заступник 

директора з ВР 

Чуркіна Л. С. 

заступник 

директора з ВР 

 

Волкова І. О. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Про роботу бібліотеки щодо 

формування творчої 

особистості в прцесі 

самореалізації 

Про підсумки перевірки 

стану ведення класних 

журналів за І семестр 

Про національно-

патріотичне та морально-

духовне виховання 

дошкільнят 

січень Бабенко А. В., 

бібліотекар 

Бесарабівського 

НВК 

Волкова І. О. 

 

 

Твердохліб Т. 

В., вихователь 

закладу 

дошкільної 

освіти 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Про виявлення та 

попередження боулінгу в 

освітньому процесі 

Про академічну 

доброчесність як 

цілеспрямовану роботу усіх 

учасників освітнього 

процесу 

Про роботу класних 

керівників та вчителів із 

щоденниками учнів. 

 

Про вивчення системи 

роботи вчителів, які 

атестуються 

лютий Бобровська  Н. 

В., практичний 

психолог 

Волкова І. О. 

 

 

 

Рогова С. М. 

заступник 

директора з 

НВР  

Рогова С. М. 

заступник 

директора з 

НВР 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Про підготовку та 

проведення Дня Цивільного 

захисту. 

Про профорієнтаційну 

роботу в Бесарабівському 

НВК. 

березень Волкова І. О. 

 

Чуркіна Л.С., 

заступник 

директора з ВР  

 



  

Про роботу педколективу з 

організації контролю за 

відвідуванням учнями 

навчальних занять. 

Чуркіна Л.С., 

заступник 

директора з ВР 

1 

 

 

 

 

2 

Про ознайомлення з 

інструктивно-нормативною 

документацією щодо 

закінчення 2020/2021 

навчального року 

Про формування духовності 

через екологічне виховання 

вихованців закладу 

дошкільної освіти 

квітень Рогова С. М. 

заступник 

директора з 

НВР 

 

Тищенко Л. В., 

вихователь 

закладу 

дошкільної 

освіти 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Про виконання навчальних 

програм. 

 

Про затвердження щорічних 

основних відпусток 

працівників. Про попереднє 

педагогічне навантаження на 

2021/2022 навчальний рік 

Про підсумки виконання всіх 

розділів  плану закладу: 

навчальна робота, методична 

робота, виховна робота, 

оздоровлення,  управлінська 

діяльність, бібліотека, рада 

закладу, підвищення 

кваліфікації педкадрів, 

фінансово-господарська 

діяльність тощо. 

травень Рогова С. М. 

заступник 

директора зНВР 

Волкова І. О., 

директор 

Бесарабівського 

НВК 

 

Рогова С. М. 

заступник 

директора з НВР 

 

 

1 

 

 

2 

Виконання Інструкції з 

обліку дітей і підлітків 

шкільного віку. 

Про підготовку закладу до 

нового навчального року 

червень Чуркіна Л. С.. 

заступник 

директора з ВР 

Волкова І. О., 

директор 

Бесарабівського 

НВК 

 

 


