
УКРАЇНА 

Славутицька міська рада Київської області 

Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

=============================================== 
пр-т Дружби Народів,1 м. Славутич, Київська область, 07101 

тел. 2-20-04, e-mail: shkolab3@gmail.com 
Ідентифікаційний код № 25294155 

НАКАЗ 

28.11.2013            №  

Про виконання рішень 

педагогічної ради 

№2 від 25.11.2013 

  

Згідно з планом роботи школи на 2013-2014 н.р. та на виконання  наказу 

по школі за №161 від 18.09.2013 було проведено засідання  тематичної педради  

«Запобігання правопорушенням у світлі сучасних виховних педагогічних 

технологій» та розглянуто питання аналізу результативності ЗНО та заходи 

щодо покращення показників якості знань учнів 11-х класів.  

На виконання рішення педради, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Мельник Т.О. щорічно до 1 вересня 

планувати роботу щодо профылактики негативних проявів в учнівському 

середовищі, включаючи заходи щодо профілактики правопорушень.  

2. Соціальному педагогу Щегольковій Т.М. щорічно до 1 вересня планувати 

заходи щодо профілактики правопорушень. 

3. Практичному психологу здіснювати психологічний супровід навчально-

виховного процесу з метою виявлення дітей схильних до 

правопорушень.Постійно. 

4. Педагогічному колективу продовжувати роботу над реалізацією  обласної 

програми  «Комплексна програма профілактики правопорушень»,  Державної 

програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 

роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 

р. № 623) (продовжує діяти);  міської програми  « Сім’я  та дитина», «Турбота». 

 5. Класним керівникам 2-11 класів: 

 5.1. У ІІ семестрі запланувати виховні заходи з профілактики правопорушень 

«Вечори  запитань і  відповідей», «Круглі столи», діалоги, консиліуми з питань   

права,   психології,   педагогіки,   етики  та культури поведінки. 

 5.2 До 12.12.2013 року залучити дітей, схильних до правопорушень, до 

гурткової роботи. 
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 5.3. Взяти активну участь у  проведенні у лютому 2013 року освітньої 

ініціативи громадянсько-правового виховання.Лютий 2013 року. 

 5.4. Проводити анкетування батьків і підлітків з метою визначення їхніх 

проблем.Постійно. 

6.Дворскій В.В. розмістити матеріали педагогічної ради на веб-сайті школи 

06.12.2013р. 

     7.Вчителям-предметникам, які викладають у 11-х класах, бібліотекару 

школи: 

     7.1 Забезпечити наявність стендів з матеріалами щодо організації ЗНО та 

рекомендаціями з підготовки в бібліотеці і навчальних кабінетах до 27 грудня 

2013 року; 

     7.2 Забезпечити наявність методичних посібників для учнів з підготовки до 

ЗНО до 27 грудня 2013 рок; 

     7.3. Використовувати години індивідуальних та групових занять для 

підготовки до ЗНО учнів 11-х класів. 

     8. Головам методичних об’єднань школи приділити належну увагу аналізу та 

порівнянню навчальних програм з програмами ЗНО, аналізу попередніх 

результатів, вивченню та узагальненню передового педагогічного досвіду з 

організації підготовки учнів до ЗНО. 

     9. Адміністрації школи: 

     9.1  Провести аналіз доцільності системи комплектування профільних 

класів; 

     9.2 Проведення адміністративних контрольних робіт у 10-11-х класах з 

основних предметів здійснювати за технологіями незалежного оцінювання; 

      9.3  Забезпечити участь учнівського колективу у системі профорієнтаційної 

роботи закладу; 

      9.4 Організувати та провести тематичні батьківські збори для 11-х класів з 

підготовки до ЗНО до 16 грудня 2013 року; 

      9.5 Розміщувати матеріали на сайт навчального закладу про результати ЗНО 

попередніх років та інформаційні матеріали нинішнього року. 

10. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи         Г.А. Нашиба 
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Перерах всіх вчителі ознайомлення 

 


