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НАКАЗ  

22.06. 2018                                                        м. Ковель                                                               № 103 

 

Про виконання річного плану роботи  

НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля та реалізацію  

управлінських рішень адміністрації школи 

 

         Відповідно до нормативних документів в червні 2018 року був проведений аналіз виконання річного 

плану роботи НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля за 2017/2018 н.р. та вивчений стан реалізації управлінських 

рішень адміністрації школи.  

         Аналіз виконання річного плану роботи школи за 2017/2018 н.р. показав, що заходи, заплановані з 

усіх розділів річного плану, виконані. 

         Були проведені  усі заплановані педради. На педагогічних радах слухались наступні питання: 

1.  Підсумки навчально-виховної роботи закладу за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р. 

2. Про затвердження списку учнів, претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями у 2018 

році (30.08.2018). 

 3. Формування ключових компетентностей молодших школярів у контексті Концепції "Нова українська 

школа"  (25.10.2017 ).  

 4. Мобільність як особистісно-професійна якість учителя. Забезпечення мобільності вчителя і учня 

шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій (11.01.2018). 

 5.  Про вибір та замовлення підручників для 5-го класу (13.02.2018). 

 6. Використання хмарних технологій як засіб стимулювання самоосвіти і самовдосконалення вчителя і 

учнів  (15.03.2018). 

 7.  Про діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорону 

дитинства  (14.05.2018). 

         У 2017/2018 навчальному році було видано 226 наказів. 

         За результатами  аналізу та контролю рішення наказів виконані на 99,1%. Згідно плану роботи школи 

проводився класно-узагальнюючий контроль, моніторинг навчальних досягнень учнів із запланованих 

предметів, перевірялось ведення шкільної докумен6тації педагогами, членами адміністрації, секретарем-

діловодом, медичним  працівником закладу. Проводилась робота з педагогічними кадрами  (засідання ради 

методичного кабінету, атестаційної комісії, методичних комісій, проблемних семінарів, творчих груп, 

психолого-педагогічного семінару). З батьками  відповідно до плану проводились заняття батьківського 

всеобучу, засідання загальношкільного батьківського комітету. 

          В навчальному закладі  було проведено ряд міських семінарів.. Курсова перепідготовка педкадрів 

здійснювалась згідно  планів методичної служби На нарадах при директорові слухались виробничі 

питання згідно плану. 

   Виховна робота в НВК проводилась згідно з планом: проводились класні, загальношкільні виховні 

заходи та свята, учні закладу приймали участь у міських заходах. 

          Матеріально-технічна база школи за минулий навчальний рік покращилась. В основному були 

задіяні кошти батьків та спонсорів на загальну суму  близько 63 тис.            

          Виходячи із сказаного вище, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати план роботи школи за 2017/2018 рік виконаним. 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук 
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