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НАКАЗ 

29.12. 2018                                           м. Ковель                                                      №230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Про виконання річного плану роботи  

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

управлінських рішень адміністрації школи у 1-ому  

семестрі 2018-2019 н.р. 

 

Відповідно до нормативних документів в грудні 2018 року був проведений 

аналіз виконання річного плану роботи НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля за 1-ий 

семестр 2018/2019 н.р. та вивчений стан реалізації управлінських рішень 

адміністрації школи.  

Аналіз виконання річного плану роботи школи за 1-ий семестр 2018/2019 

н.р. показав, що заходи, заплановані з усіх розділів річного плану, виконані. 

Були проведені заплановані педради, на яких слухались питання: 

1.1. «Рівень володіння вчителем педагогічними компетенціями як один із 

основних елементів якості надання освітніх послуг навчальним закладом» 

1.2 «Про затвердження Положення про психологічну службу закладу 

загальної середньої освіти №11» 

1.3. «Про затвердження Положення про команду психологічного супроводу 

дітей з особливими потребами» (Протокол №12 від 13. 11 2018р.). 

2.1. «Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення професійної компетентності педагога» 

2.2. «Про виконання рішень, прийнятих на педагогічних радах у 2018р. 

(Протокол №13 від 26.12.2018р.). 

У 1-ому семестрі 2018/2019 навчального року було видано 125 наказів з 

основної діяльності. 

За результатами аналізу та контролю рішення наказів вик онані на 99,7%. 

Згідно плану роботи школи проводився класно-узагальнюючий контроль, 

моніторинг навчальних досягнень учнів із запланованих предметів, перевірялось 

ведення шкільної документації 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 ). З батьками відповідно до плану 

проводились заняття батьківського всеобучу, засідання загальношкільного 

батьківського комітету. 

Курсова перепідготовка педкадрів здійснювалась згідно планів методичної 

служби На нарадах при директорові слухались виробничі питання згідно плану 
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В І-ому семестрі 2018-2019 н.р. було проведено два міські семінари: із 

зарубіжної літератури та з фізичної культури. 

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

загальношкільні виховні заходи та свята, учні закладу приймали участь у міських 

заходах. 

 Виходячи із сказаного вище, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати план роботи школи за 1-ий семестр 2018/2019 навчального року 

виконаним. 

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

 


