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Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

02.  Перший урок на тему 

«Наша дума, наша пісня не 

вмре, не загине…»  

02-06  Уточнення мережі, 

перерозподіл підручників . 

02. Апаратна нарада (Стасюк 

Н.) 

1. Про виконання протокольних 

доручень, даних на попередній 

нараді. 

2. Про плановий % охоплення 

дітей позашкільною освітою у 

2013/2014 навчальному році. 

3. Про психологічний та 

соціально-педагогічний супровід 

учасників навчально-виховного 

процесу. 

4. Про підсумки проведення 

профілактичних рейдів 

адміністраціями ЗНЗ в період 

літніх канікул. 

5. Про вивчення стану викладання 

окремих предметів у 2013-2014 

навчальному році. 

6. Про план роботи на наступний 

тиждень. 

 

02 День відкриття дверей в 

позашкільних закладах 

(Рабешко Г.) 

02. Аналіз прибуття молодих 

спеціалістів-випускників вищих 

педагогічних навчальних 

закладів у заклади освіти 

(Ярмошевич О.) 

 

03. Звіт про літнє 

оздоровлення учнів 

(Рабешко Г.) 

Червень-вересень 

Провести експертизу 

робочих навчальних планів 

на 2013-2014 н. р., 

обґрунтованості вибору 

варіативної частини щодо 

врахування потреб, 

інтересів, запитів учнів і їх 

батьків (Стасюк Н.) 

05-10.09 здача звіту 

ЗНЗ-1 та фактичної 

мережі (економісти). 

05. Контроль за 

відвідуванням учнями 

навчальних занять 

(Проаналізувати 

інформацію 

загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

скласти списки учнів, 

які не приступили до 

навчання)   

 (Рабешко Г.) 

01 06. Здача інформ. про підвіз учнів 

та педпрацівників ( Єрмійчук П.) 

02 06. -10. Охоплення дітей 

шкільного віку загальною 

середньою освітою (Рабешко Г.) 

03 06. Провести організаційну 

діяльність по підтримці 

обдарованої молоді       

(Таборовець Т.) 

07  08 

09 . Апаратна нарада  

1. Про виконання протокольних 

доручень, даних на попередній 

нараді. 

2. Про стан організації роботи з 

питань захисту прав та законних 

інтересів дітей шкільного віку, 

переданих під опіку та в прийомні 

сім’ї. 

3. Про стан роботи з комплексом 

програм накопичення та обробки 

даних навчально-виховного 

процесу «Освіта +». 

4. Про плановий % охоплення 

дітей роботою у спортивних 

секція ДЮСШ у 2013/2014 

навчальному році. 

5. Про план роботи на наступний 

10    Здача звіту 77-РВК, список 

дітей і підлітків шк.віку, 

інформ. (Рабешко Г.) 

 10. Інформація про подальше  

працевлаштування учнів 9, 11 

кл. (Ярмошевич О.) 

10. Звіт про підсумки рейду 

«Урок» (Рабешко Г.) 

 

11.Узагальнення та 

обробка інформації про 

ДНЗ  

(Легка Л.) 

11. Провести експертизу 

матеріалів з обліку дітей та 

підлітків шкільного віку 

(Рабешко Г.) 

 

12-20. Контроль за 

організацією 

харчування в ДНЗ 

(Висоцький ДНЗ 

Легка Л. ) 

12. Заняття школи 

молодого учителя ««Я-

молодий учитель» 

(протягом місяця , 

методисти) 

13 Інформація про охоплення 

дітей шкільного віку навчанням у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

(Рабешко Г.)_ 

13. Робота консультативного 

пункту інклюзивного навчання 

(Юрчук Т.) 

14 15 

День 

фізичної 

культури 



тиждень. 

16 . Апаратна нарада  

1. Про виконання протокольних 

доручень,  даних на попередній 

нараді. 

2. Про підготовку до проведення 

урочистостей з нагоди Дня 

учителя. 

3. Про стан роботи структурних 

підрозділів відділу освіти з 

контрольними документами. 

4. Про план роботи на наступний 

тиждень. 

  

17. Узагальнена інформація про 

проведення ДПА учнів 9-х,11-х 

класів ЗНЗ (денна, заочна форми 

навчання та екстернат) 

(заступник н.у.) 

18-27.09 Створення 

віртуальної шкільної 

мережі (економісти). 

18-27 Контроль за 

відвідуванням дітьми 

дошкільних навчальних 

закладів (ДНЗ №4 

м.Дубровиці Легка Л. ) 

19 .  Районний 

виставка-конкурс з 

ори гамі «Паперовий 

світ» (Семенюк М.) 

20 .Здача інформації про 

організацію індивідуального 

навчання учнів у сільській 

місцевості відповідно до ст.14 

Закону України «Про загальну 

середню освіту» (Буткевич Н.) 

21 22 

23.  Апаратна нарада  

1. Про виконання протокольних 

доручень, даних на попередній 

нараді. 

2. Про забезпечення паливом ЗНЗ 

району для роботи в осінньо-

зимовий період. 

3. Про підготовку до проведення 

наради керівників ЗНЗ. 

4. Про план роботи на наступний 

тиждень. 

 

 

24. Заходи  присвячені  95-ій 

річниці від дня нар. 

В.Сухомлинського (керівники 

ЗНЗ) . 

 24. Обстеження житлово-

побутових умов утримання, 

навчання, виховання дітей, що 

перебувають у прийомних сім’ях 

та під опікою (Рабешко Г.) 

25. Інформація про роботу 

факультативів, курсів за 

вибором, профільне 

навчання  у старшій школі 

(заступник.) 

25.Участь у обласних 

установчих сесіях 

територіальних відділень 

МАН (Таборовець Т.) 

26  .  Нарада ЗДзНВР 

(Рабешко Г.З.) 

2вересень-жовтень 

Організаційний 

супровід коригування  

обласних 

автоматизованих баз 

даних  «Атестація 

педагогічних 

працівників» та 

Інформатизація». 

(Матвійчук Б.) 

 27.  Святкові заходи з нагоди 

Всеукраїнського Дня бібліотек 

(Романушко Ю.) 

27.  День партизанської слави 

(Жаденський НВК, Рабешко Г.) 

 

 

28     

 

29 . 

Зустріч 

«Молодь і 

ветерани» 

30    Нарада керівників ЗНЗ 

Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання 2013 

року.(Романушко Ю.) 

Про результати  підготовки 

закладів освіти району до нового 

2013 – 2014 навчального року та 

осінньо-зимового 

періоду.(Камінський О.) 

Про вимоги щодо викладання 

навчальних предметів у 2013 – 

2014 навчальному 

році(Таборовець Т.). 

Про організацію харчування 

учнів.(Легка Л.) 

Про стан вивчення окремих 

предметів у 2013-2014 

навчальному році. (Стасюк Н.) 

Про стан виконання показників 

бюджету за звітній 

період(Гаврильчик І., Яковець Л.) 

Про підсумки роботи з 

працевлаштування випускників 9-

      



х, 11-х  класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2013 році. 

(Ярмошевич О.) 

Про впровадження нової 

інструкції ведення діловодства в 

ЗНЗ освіти  (Таборовець Т.) 

30.  Апаратна нарада  

1. Про виконання протокольних 

доручень, даних на попередній 

нараді. 

2. Про готовність ЗНЗ району до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Про організацію роботи освітніх 

округів у 2013-2014 навчальному 

році. 

4. Про стан впровадження 

профільного навчання у закладах 

освіти району. 

5. Про план роботи на наступний 

місяць. 

6. Про план роботи на наступний 

тиждень. 

 

 

 


