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

12.08.2013

№ 142

Про підготовку до засідання
серпневої педагогічної ради
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
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах Харківської області”, школи-інтернату від 19.07.2013
№ 140 “Про підготовку школи-інтернату до організованого початку 2013/2014
навчального року”, з метою організованого початку 2013/2014 навчального
року
НАКАЗУЮ:
1.

Провести 30.08.2013 засідання педагогічної ради школи-інтернату за

таким порядком денним:

Порядок денний

Відповідальний

Форма проведення

1. Успішне майбутнє творимо сьогодні:
- аналіз роботи школи-інтернату за
2012/2013 навчальний рік;
- задачі на 2013/2014 навчальний рік з
урахуванням Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до
2021 року.
2. Погодження річного плану роботи
школи на 2013/2014 навчальний рік

3. Про затвердження режиму роботи
школи, правил внутрішнього трудового
розпорядку.
4. Організація роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу.
5. Про оцінювання навчальних
досягнень учнів 2-х класів.
6. Вибори секретаря педагогічної ради

Директор
школи
Презентація

Заступники
директора
по навчальній
та виховній
роботі
Директор
школи,
лікар
Інженер з
охорони праці

Обговорення

Обговорення та
затвердження
Доповідь

Заступник
директора по
навчальній
роботі
Директор
школи

2. Створити робочу групу по підготовці матеріалів до педагогічної ради у
складі:
голова - Чоломбитько О.В., заступник директора по навчальній роботі;
члени групи - Степанова О.М., заступник директора по виховній роботі;
- Волох Л.Л., лікар;
- Захарова Л.Л., інженер з охорони праці;
- Пенкіна Н.І., директор школи-інтернату.
3. Голові робочої групи Чоломбитько О.В. розробити:
3.1. Відповідну пам’ятку для членів робочої групи з підготовки матеріалів до
засідання педагогічної ради

До 23.08.2013
3.2. Проект рішення з засідання педагогічної ради
До 28.08.2013
4. Членам робочої групи:
4.1. На основі розробленої пам’ятки підготувати матеріали за відповідними
питаннями
До 28.08.2013
4.2.Матеріали до педагогічної ради здати голові робочої групи
28.08.2013
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи
Пенкіна, 05746-2-62-17

З наказом від 12.08.2013 № 142 ознайомлені:

Н.І. Пенкіна

Чоломбитько О.В.

_____________

Степанова О.М..

_____________

Захарова Л.В.

______________

Волох Л.Л.

______________

