ТИЖНЕВИЙ ПЛАН РОБОТИ ДИРЕКТОРА
Дата
Назва питання
На контролі

Підготовка питань на педраду

Підготовка наказів

Підготовка питань на нараду
при директору

05.09.2016

понеділок

Використання енергоресурсів;
Підготовка аудиторій до районного семінару вчителів
біології;
- Формування команди юнаків до участі у воєннопольових зборах.
Сучасний вчитель, вимоги до нього
в умовах реформування освітнього
простору
Наказ про затвердження Плану
роботи школи

Наказ про проведення
ремонтних робіт покрівлі
закладу

Дотримання внутрішнього
розпорядку;
Зовнішній вигляд учнів.

Організація харчування
учнів пільгових категорій
7-В ( світ. літер)
7-Б( світ. літер)
7-А ( світ. літер)

Взяти участь,
відвідати, перевірити

Перевірити дотримання санітарних
вимог працівниками їдальні

Аналітико-методична робота з
кадрами

Співбесіда з молодими вчителем
Свірсою М.А.; Антіпець Т.В.

Підготувати, прозвітувати
Опрацювання нормативних
документів і періодики
Господарська робота

Не передбачене

вівторок

-

Учительська функція

Робота з учнями і батьками

06.09.2016

Взяти участь у районному
семінарі вчителів біології

Співбесіда з соціальним
педагогом закладу
Дорошенко Є.С.(питання
сім’ї Дзюбенко)
Співбесіда з учнем 8-В класу
Співбесіда з мамою
Державицьким Максимом (навчання учениці 7-Б класу
та поведінка)
Волошиною (переселенці
з АТО)
Підготувати лист – відповідь на
Підготувати матеріали
Службу у справах дітей
районного семінару на
сайт школи
Наказ про проведення щотижневого Наказ про проведення
моніторингу відвідування учнями
шкільних олімпіад з
школи
базових дисциплін
Розподіл територій обслуговуючого Підготувати разом з
персоналу, планування термінових батьківським комітетом
робіт по школі.
звіт про використані
кошти.
Вирішення кадрових питань
Підготовка та організація
(вакансія вчителя української мови) свята Козацтва

З « 05 » вересня 2016 року по «09 » вересня 2016 року
07.09.2016

08.09.2016

середа
-

Робота робітника
обслуговуючого персоналу;
Проходження медичного огляду
обслуговуючого персоналу;
Участь у воєнно-польових зборах

09.09.2016

четвер
-

Проходження медичного
огляду Косенка П.В.;
Облаштування кабінету
учнівського самоврядування

п’ятниця
-

Відвідування Тараненко
Роксани;
Поведінка Дзюбенка Віталія;
Проведення уроків фізичної
культури

Підготовка та виставлення матеріалів на
сайт школи

Участь у районному заході
(покладання квітів)

Підготовка питань на оперативну
нараду

«Про проведення ПМПК»

Наказ про участь учнів у спортивній Наказ про підготовку та проведення
олімпіаді
інвентаризації

Дотримання санітарно-гігієнічних норм
у закладі

Ведення шкільної документації;
Нормативні документи.

Підготувати на ОН з тех. персоналом
(опрацювання листа відділу освіти
№_5 від 6 вересня 2016 р

7-В ( світ. літер)
7-Б( світ. літер)
7-А ( світ. літер)
Перевірити територію прибиральниці
Взяти участь у нараді заступників з
Проневич Н.Л.;
НВР та ВР (14 -15)
Перевірити комплектацію класних кімнат
ІІІ поверху
Співбесіда з вчителями іноземної мови
по питанню наповнюваності сторінок на
сайті школи

Наявність підручників 5-х класів

Нарада з Чумаченко С.В., Триняк
Співбесіда з заступником З НМР
Т.В. класних керівників 11-х класів Олійник Т.М. по питанню підготовки
по питанню підготовки до класних до засідань МР
зборів

Співбесіда з батьками 6-В класу (Черкун, Проведення батьківських зборів для Вирішення конфліктної ситуації з
Синяговська) по питанню переходу в 6-А батьків 11-х класів
ученицею 6-А класу Чайкою Вікторією
клас
Підготувати звіт про кількість учнів та
класів

Підготувати презентацію по ЗНО на Підготувати лист про нагородження
батьківські збори
педпрацівників

Нормативні документи по ЗНО

Наказ про початок та проведення
ЗНО у 2017 році

Внесення корективів до річного плану
школи

Усунення проблем інтернет
забезпечення;
Планування роботи на наступний день.

Вирішення питання про придбання
люків.

Аналіз використання електроенергії та
водопостачання

Облаштування кабінету учнівського
самоврядування

Вирішення конфліктної ситуації
бібліотекаря Бондаренко Т.М. та
мами Учня 6-Б класу Мізун В.

Накази про кадрове призначення;
Зустріч з заступником голови
загальношкільного батьківського
комітету по питанню створення
громадської організації.

