
План роботи Ради школи на 2020/2021 н.р. 

 

План проведення загальних зборів (конференцій) 

 
№ з/п Питання Доповідач Термін Відмітка про 

виконання 

1. 1. Про нормативно – правові акти стосовно організації освітнього 

процесу в 2020/2021 навчальному році. 

2. Про дотримання правил пропускного режиму та внутрішнього 

розпорядку для учасників освітнього процесу. 

3. Про підготовку освітнього закладу до роботи в новому 

2020/2021 навчальному році. 

4. Підсумки роботи Ради школи у 2019/2020 навчальному році, 

погодження плану роботи на 2020/2021 навчальний рік. 

Потук О.І. 

 

Дівніч А.П. 

 

Семенцова С.Є. 

 

Коденець І.В. 

IV тиждень 

серпня 

 

2 Звіт директора школи за 2020/2021 навчальний рік Потук О.І. Червень 2021р.  

 

План засідань Ради школи 
 

№ з/п Питання Доповідач Термін Відмітка про 

виконання 

1. 1.Затвердження складу Ради школи на новий навчальний рік. 

2. Затвердження плану роботи Ради школи на 2020/2021 

навчальний рік. 

3. Про працевлаштування випускників освітнього закладу. 

4. Узгодження розкладу навчальних та виховних занять у школі, 

занять гуртків, спортивних секцій. 

5.Затвердження складу комісії громадського контролю за якістю 

харчування здобувачів освіти. 

Коденець І.В. 

Коденець І.В. 

 

Левченко С.В. 

Дівніч А.П. 

 

Грицаєнко Г.А. 

IV тиждень 

серпня 

 



2 1.Про стан організації харчування в освітньому закладі. Звіт 

комісії громадського контролю з організації харчування. 

2.Звіт батьківської громадськості 7А, 7Б класів. 

 

 

 

3.Дотримання вимог санітарно – гігієнічного режиму в 

освітньому закладі. 

4.Про підсумки роботи з обдарованими дітьми у I семестрі 

2020/2021 н.р. 

5.Розгляд заяв учасників освітнього процесу з питань діяльності 

освітнього закладу. 

Грицаєнко Г.А. 

 

Представники 

батьківської 

громадськості 7А, 

7Б класів 

 

 

Левченко С.В. 

 

Коденець І.В. 

грудень  

3 1.Результати освітнього процесу за I семестр 2020/2021н.р. 

2.Про роботу педколективу з попередження дитячого 

травматизму.  

3. Звіт батьківської громадськості 2А, 2Б, 2В  класів. 

 

 

 

4. Розгляд заяв учасників освітнього процесу з питань діяльності 

освітнього закладу. 

Левченко С.В. 

Грицаєнко Г.А. 

 

Представники 

батьківської 

громадськості 2А, 

2Б, 2В класів. 

Коденець І.В. 

лютий  

4 1.Узгодження графіка проведення державної підсумкової 

атестації. 

2.Охоплення здобувачів освіти гуртковою роботою. 

Результативність участі здобувачів освіти у міських заходах. 

3.Про проведення ремонтних робіт у закладі та підготовки 

освітнього закладу до нового навчального року. 

4.Про розподіл пільгових путівок в шкільний оздоровчий табір 

«Веселий дзвіночок». 

5. Про виділення пільгової путівки в оздоровчий табір ім. 

Голубця. 

6. Звіт батьківської громадськості 9, 11 класів. 

 

 

Левченко С.В. 

 

Дівніч А.П. 

 

Семенцова С.Є. 

 

Коденець І.В. 

 

Коденець І.В. 

 

Представники 

батьківської 

Квітень   



 

 

7. Розгляд заяв учасників освітнього процесу з питань діяльності 

освітнього закладу. 

8.Узгодження кандидатур на нагородження в урочистому святі 

«Зоряний олімп». 

громадськості 9, 11 

класів. 

Коденець І.В. 

 

Левченко С.В. 

5 1.Про нагородження Похвальними грамотами та Похвальними 

листами. 

Левченко С.В. Травень   

 


