УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
Кочеток

19.07.2013

№ 140

Про підготовку школи-інтернату до
організованого початку 2013/2014
навчального року
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,

на виконання

наказів Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 894 «Про
підготовку до початку 2013/2014 навчального року», Департаменту науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.07.2013 № 456 “Про
підготовку

до

початку

2013/2014

навчального

року

в

дошкільних,

загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах Харківської області”, з метою створення належних умов для
організованого початку 2013/2014 навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки школи-інтернату до нового
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.
Відповідно заходам, затвердженим
наказом по школі-інтернату від 24.05.2013 № 107
2. Підготуватися до огляду готовності навчальних закладів інтернатного типу у

2013/2014 навчальному році (наказ Департаменту науки і освіти ХОДА від
05.07.2013

№

444).
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До 14.08.2013, керівники служб

3. Завершити комплектування класів школи-інтернату відповідно до норм
наповнюваності санаторних шкіл-інтернатів.
До 30.08.2013, лікар Волох Л.Л.
4. Завершити комплектування школи-інтернату педагогічними працівниками.
До 25.08.2013, директор Пенкіна Н.І.
5. Забезпечити комплектування школи-інтернату підручниками, навчальними
програмами, методичними посібниками.
До 31.08.2013
завідуюча бібіліотекою Блоха І.М.
6. Затвердити план проведення педагогічного тижня у серпні 2013 року
(додаток1).
7. Ужити організаційних заходів

щодо отримання школою -інтернатом

державного акту на володіння землею, яка закріплена.
До 25.12.2013,
головний бухгалтер Пузікова О.М
8.Установити кнопки виклику на входах до школи-інтернату для осіб, які
потребують корекції фізичного розвитку з метою доступності їх до навчання.
До 01.08.2013
заступнипк директора по АГР Редька В.М.
9. Забезпечити комплектування мережі гуртків в школі-інтернаті на базі
позашкільних навчальних закладів.
До 25.08.2013
заступник директора по виховній роботі Степанова О.М.
10. Спільно з відповідними органами охорони здоров’я забезпечити проведення
профілактичних медичних оглядів дітей, учнів та вчителів.
До 31.08.2013,
лікар Волох Л.Л.
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11. Забезпечити урочисте проведення Дня знань за участю представників,
кураторів, шефів,районної державної адміністрації, батьківської громадськості.
01.09.2013,
заступник директора по виховній роботі Степанова О.М.
12. Провести загальношкільні батьківські збори. (за окремим планом)
01.09.2013,
заступник директора по виховній роботі Степанова О.М.
13. Проаналізувати стан попереднього працевлаштування та подальшого
навчання випускників 9-х (10-х) та 11-х (12-х) класів.
До 02.09.2013,
заступник директора по виховній роботі Степанова О.М.,
соціальний педагог Кащавцев К.К.
14. Забезпечити оперативне звітування до відділу нормативності та якості
освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти про початок
2013/2014 навчального року.
02.09.2013 до 10:00,
директор школи Пенкіна Н.І.
15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи
Пенкіна,. 05746-262-17

Додаток 1

Н.І.Пенкіна

5
до наказу комунального закладу
“Кочетоцька
загальноосвітня
санаторна школа - інтернат І-ІІІ
ступенів” Харківської обласної ради
19.07.2013 № 140
План проведення педагогічного тижня
у комунальному закладі “Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів” Харківської обласної ради “
23.08.2013-30.08.2013
№
з/
п

Заходи

Дата
проведення

Відповідальні

Інструктивно-методична

1

нарада вчителів:
- ознайомлення з аналітичними
матеріалами про результати
викладання навчальних дисциплін
протягом 2012/2013 навчального року;
-

ознайомлення

методичними
базових
освіти

з

із

23.08.2013 Заступник директора

Міністерства

по навчальній роботі

рекомендаціями

дисциплін
і

інструктивно-

науки

України,

іншими

науково-методичними

матеріалами

щодо

методичного

організації

забезпечення

навчально-виховного

процесу у 2012/2013 навчальному
році;
- ознайомлення з методичними
рекомендаціями стосовно
підготовки тематичних уроків до

Чоломбитько О.В

Відмітка
про
виконанн
я

6
свята 1 Вересня

Інструктивно-методична нарада

2

ихователів та класних керівників:

23.08.2013 Заступник директора

- ознайомлення з рекомендаціями

по виховній роботі

Міністерства освіти і науки України

Степанова О.М.

щодо організації виховної роботи в
загальноосвітніх

навчальних

закладах в 2013/2014 навчальному
році.
Нарада при директорові:

Заступник директора

- про готовність школи-інтернату
до

по навчальній роботі
Чоломбитько О. В.,

впровадження Державного

вчителі, які будуть

стандарту базової і повної загальної

працювати за новим

середньої освіти;

Державним
стандартом
3

- про результати самоаналізу щодо
організоованого початку 2013/2014

27.08.2013

Заступник директора
по навчальній роботі
Чоломбитько О.В.

навчального року.

- ознайомлення з нормативно-

Директор школи

правовими документами, що

Пенкіна Н.І.

регламентують

роботу

7
загальноосвітньої школи у
2013/2014 навчальному році

4

Засідання методичних об’єднань ( за
планом

роботи

28.08.2013

методичних

методичних

об’єднань).
5

Керівники
об’єднань

Участь у обласній конференції “Про

28.08.2013

підсумки розвитку освіти та науки
Харківської

області

у

Директор школи
Пенкіна Н.І.

2012/2013

навчальному році та завдання на
2013/2014 навчальний рік”
6 Засідання педагогічної ради школи-

30.08.2013

інтернату (за окремим планом)
7

Участь у форумі порталу КВНЗ
“Харківська академія неперервної
освіти|”
питання

за

темою:

“Проблемні

впровадження

нових

Державних стандартів початкової та
базової загальної середньої освіти”

Пенкіна, 05746-262-17

Директор школи
Пенкіна Н.І.

19.08.2013- Вчителі І-ІІ класів;
30.08.2013

вчителі, які будуть
викладати в 5 класі
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З наказом від 19.07.2013 № 140 ознайомлені:
Степанова О.М.

Заступник директора по ВР _____________

Волох Л.Л.

Лікар

Редька В.М.

Заступник директора з АГР _____________

Чоломбитько О.В.

Заступник директора по НР _____________

Блоха І.М.

Завідуюча бібіліотекою

_____________

Пузікова О.М.

Головний бухгалтер

_____________

Кащавцев К.К.

Соціальний педагог

_____________

_____________

