План засідання Ради закладу
№
п/п

Заходи

Відповідальний

Засідання №1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Вересень

Про стан підготовки навчально-матеріальної бази
Голова
закладу до нового 2018 – 2019 н. р. та надання
піклувальної
допомоги в освітньому процесі .
ради
Про діяльність закладу освіти щодо здійснення
обов’язкової загальної
середньої освіти та
Заступник
оновлення змісту роботи НВК відповідно до директора з НВР
Законів України: «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіту».
Про затвердження плану та режиму роботи Директор НВК
Зарічанського НВК на 2018 – 2019 н.р.
Про затвердження плану роботи Ради навчального
закладу та розподіл обов'язків між членами Ради
на 2018 – 2019 н. р.
Голова Ради
Про організацію гарячого харчування дітей у Директор НВК
навчальному закладі та пошук шляхів його
поліпшення.

1.6

Про підготовку навчального закладу до
опалювального сезону.

1.7

Про організацію роботи над цільовим проектом
«Особистісно-зорієнтоване навчання»

1.8

Термін

Про систему морального і матеріального
заохочення працівників школи. Робота школи
щодо заохочування до навчальної праці учнів,
сприяння пошуку й розвитку талановитих і
обдарованих дітей.

Завгосп
Заступник
директора з НВР
Голова Ради
НВК

Листопад

Засідання №2
2.1

Про розроблення спільних заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді.

2.2

Про контроль за дітьми в позаурочний час з боку
батьків, громадськості та вчителів навчального
закладу та посилення роботи з
важковиховуваними учнями, їхніми сім’ями.
Обстеження житлово-побутових умов.

Директор НВК

Заступник
директора з ВР

2.3

Про організацію роботи з батьками по
попередженню дитячого травматизму,
рекомендації батькам для проведення бесід з
дітьми з питань: уникнення враження мінами і
вибухонебезпечними предметами та поведінки у
надзвичайній ситуації.

Заступник
директора з НВР

2.4

Про волонтерський рух, участь у ньому учнів
школи та допомога учасникам АТО

Голова ради
НВК

2.5

Про шкільне товариство « Лідери» в рамках МАН

Голова ради
НВК

2.6

Про скликання та проведення загальношкільних
батьківських зборів

Директор НВК

2.7

Про учнівське самоврядування в навчальному
закладі.
Засідання №3

Заступник
директора з ВР

3.1

Про роботу гуртків у закладі. Творчі звіти гуртків.

3.2

Про роботу батьківського всеобучу.

3.3

3.4

3.5

Лютий
Заступник
директора з НВР
Голова Ради
НВК

Про матеріальне та моральне заохочення
переможців районних та обласних олімпіад, Директор НВК
конкурсів, турнірів. Визначення претендентів на
отримання звання «Учень року», «Клас року»,
«Учитель року» закладу.
Про організацію ДПА учнів та роль навчального
Заступник
закладу у їх підготовці та про спільну роботу
директора з НВР
батьків та вчителів над проблемою підвищення
якості знань учнів.
Про роботу з батьками та учнями з питань
Заступник
профілізації та профорієнтації.
директора з НВР

3.6

Про стан відвідування учнями школи та роботу з
попередження правопорушень.

Заступник
директора з ВР

3.7

Про співпрацю Зарічанського НВК з іншими
навчальними закладами.

Голова Ради
НВК

3.8

Про залучення батьків та громадськості села до
реалізації шкільного цільового проекту
«Обдарована дитина».

Голова
піклувальної
ради

3.9

Про житлово-побутові умови працівника
навчального закладу Прапро Я. С.

Директор НВК

Засідання №4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Підведення підсумків
батьківський комітет.

конкурсу

Травень
на

кращий

Про підсумки конкурсу «Учень року», « Клас
року», «Учитель року» та погодження
претендентів на нагородження похвальними
листами та грамотами.
Про організацію медогляд дітей навчального
закладу з метою виявлення основних діагнозів
учнів.
Прореалізацію шкільних цільових проектів
« Обдарована дитина», « Інформаційно-навчальне
середовище системи освіти НВК».
Про дотримання вимог охорони праці, безпеки
життєдіяльності під час літніх канікул та
організація оздоровлення учнів.
Про підготовку навчального закладу до нового
навчального року та організацію заходів щодо
ремонту приміщень.
Про організацію завершення навчального року
та проведення Свята останнього дзвоника.
Про затвердження робочого навчального плану на
наступний навчальний рік та виконання рішень
шкільних загальних зборів та ради закладу.

Директор НВК
Голова Ради
НВК
Директор НВК
Директор НВК
Заступник
директора з ВР
Голова Ради
НВК
Директор НВК
Голова Ради
НВК

