
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом директора 
Забродівської ЗОШІ-ІІ ст. 
Богодухівської райради 
Харківської області 
від 10.05.2018 №51

План заходів
щодо підготовки Забродівської ЗОШ І-ІІ ст. Богодухівської райради 

Харківської області до початку 2018/2019 навчального року

№
з/п Заходи Терміни

виконання
Відповідальний

1 Забезпечити готовність харчоблоку до нового 
навчального року. Контроль за дотриманням 
чинного законодавства при організації 
харчування

До 01.08.2018 Ярошенко О.І. 
Пащенко С.В.

2 Забезпечити неухильне дотримання 
нормативних вимог з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності при проведенні ремонтних 
робіт, упорядкування та прибирання території 
школи
М оніторинг стану охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

Постійно
Ярошенко О.І. 
Ратушна А.І.

3 Забезпечити належний санітарний стан території 
закладу Постійно Гарбуз В.І.

4 Забезпечити медичне обстеження учнів, 
працівників школи на початок навчального року До 28.08.2018 Ярошенко О.І.

5 Проконтролювати хід виконання замовлення на 
підручники для учнів 1, 5 класів. До 28.08.2018

Ярошенко О.І. 
Оніщук І.М.

6 Провести випробування електричного 
обладнання верстатів у комбінованій майстерні.. До 10.08.2018 Ярошенко О.І.

7 Проаналізувати стан працевлаштування та 
подальшого навчання випускників 9 класу 29.08.2018 Білаш Г.П.

8 Затвердити Робочий навчальний план 
Забродівської ЗОШ І-ІІ ст. Богодухівської 
райради Харківської області та План роботи 
закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік

До 26.08.2018 Ярошенко О.І.

9 Забезпечити неухильне виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2018 р. №  684 «Порядок ведення обліку дітей 
шкільного віку та учнів».

Протягом року Гарбуз А.В.

10 Провести набір учнів до 1 класу. Завершити 
раціональне комплектування 2-9 класів закладу 
освіти відповідно до наказу М ОН України від 
16.04.2018 №267 «Про затвердження порядку 
зарахування , відрахування та переведення учнів 
д о державних та комунальних закладів освіти 
для здобуття повної загальної середньої освіти»

До 1.08.2018 Ярошенко О.І.

11 Вжити необхідних заходів щодо забезпечення 
умов навчання учнів 1 класу. До 01.06.2018 Ярошенко О.І.

12 Організувати та провести урочисті заходи з 
нагоди святкування Дня знань 01.09.2018 Білаш Г.П.



13 Ознайомити вчителів із нормативно-правовим, 
організаційним та науково-методичним 
забезпеченням навчально-виховного процесу 
відповідно до вимог освітніх стандартів.

До 28.09.2018 Білаш Г.П.

14 Забезпечити участь педагогічних працівників 
закладу освіти у районному педагогічному 
форумі.

Серпень 2018 Ярошенко О.І.

15 Забезпечити безкоштовне харчування учнів 
початкових класів і учнів пільгових категорій у 
межах норм харчування, затверджених 
постановою Кабінету М іністрів України від 
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах».

Протягом року Ярошенко О.І.

16 Забезпечити готовність закладу освіти до участі в 
районному огляді стану підготовки 
загальноосвітніх закладів до нового навчального 
року, належний стан безпеки життєдіяльності 
учнівської молоді.

До 01.08.2018 Ярошенко О.І.

17 На нараді при директорові підбити підсумки 
оздоровлення учнів школи, профілактичної 
роботи з попередження травматизму та 
правопорушень серед неповнолітніх влітку 2018 
року.

До 26.08.2018. Білаш Г.П.

18 Завершити комплектування школи 
педагогічними працівниками

До 31.08.2018 Ярошенко О.І.

19 Надати оперативну інформацію до відділу освіти 
щодо організованого початку 2018/2019 
навчального року з обов’язковим зазначенням 
кількості дітей, які не приступили до навчання 
01.09.2018

01.09.2018 Білаш Г.П.

20 Отримати Акт готовності закладу освіти до 
2018/2019 навчального року До 10.08.2018 Ярошенко О.І.

21 Провести випробування спортивних снарядів та 
ігрового обладнання на міцність кріплення й 
надійність експлуатації

До 10.08.2018 Ярошенко О.І.


