Орієнтовна циклограма наказів
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на вересень
Група
наказів

Примітка

а/г

щорічно

а/г

щорічно

а/г

щорічно

а/г

щорічно

а/г

за потреби

а/г

за потреби

а/г

за потреби

Про відвідування учнями навчальних занять

а/г

щорічно

Про організацію харчування учнів у поточному
навчальному році

а/г

щорічно

Про звільнення учнів від плати за харчування

а/г

за потреби

Про створення комісії з бракеражу продуктів
харчування і продовольчої сировини

а/г

за потреби

Орієнтовна назва наказу
Про комплектацію класів та закріплення вчителів
за навчальними кабінетами
Про організацію медичного обслуговування
учнів та ведення їх диспансерного обліку
Про організацію роботи груп продовженого дня
в поточному навчальному році
Про організацію чергування педагогів та учнів
в поточному навчальному році
Про розподіл функціональних обов'язків між
працівниками навчального закладу
Про закріплення ділянок території навчального
закладу за класами
Про заборону користування мобільними
телефонами під час навчальних занять

Про заходи із профілактики масових харчових
отруєнь

Про ведення ділової документації навчального
закладу
Про підготовку навчального закладу до осінньозимового періоду
Про відповідальність за збереження життя і
здоров'я учасників навчально-виховного процесу

Про заходи щодо запобігання нещасним
випадкам під час навчально-виховного процесу

а/г

за потреби, можна
поєднати з наказом
«Про організацію
харчування учнів у
поточному
навчальному році»

а/г

щорічно

а/г

щорічно

о/д

щорічно

а/г

за потреби, можна
поєднати з наказом
«Про
відповідальність за
збереження життя і
здоров'я учасників
навчально-виховного
процесу»

Про організацію роботи з безпеки дорожнього
руху в поточному навчальному році
Про організацію роботи з протипожежної
безпеки в поточному навчальному році
Про організацію роботи з охорони праці у
поточному навчальному році
Про розроблення та перегляд окремих видів
документів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності
Про призначення особи, відповідальної за
електробезпеку в навчальному закладі
Про створення комісії з навчання й атестації
з охорони праці працівників навчального закладу
Про проведення інвентаризації у поточному
навчальному році

а/г

щорічно

а/г

щорічно

а/г

щорічно

а/г

за потреби

а/г

за потреби

а/г

за потреби

а/г

щорічно

Про створення атестаційної комісії

а/г

щорічно

Про організацію методичної роботи в поточному
навчальному році

о/д

щорічно

Про створення шкільної методичної ради

о/д

за потреби

Про організацію роботи з молодими спеціалістами

о/д

за потреби

Про роботу шкільної бібліотеки у поточному
навчальному році

а/г

щорічно

а/г

щорічно, можна
поєднати з наказом
«Про роботу шкільної
бібліотеки у
поточному
навчальному році»

о/д

за потреби

о/д

щорічно

о/д

щорічно

Про організацію профорієнтаційної роботи в школі

о/д

щорічно

Про проведення предметних тижнів

о/д

щорічно

о/д

щорічно

о/д

щорічно

о/д

щорічно

о/д

щорічно

Про забезпечення підручниками учнів та
використання навчально-методичної літератури в
поточному навчальному році
Про індивідуальну форму навчання учнів
(кожного учня окремо)
Про організацію та проведення екскурсій у
поточному навчальному році
Про охоплення учнів 10-11-х класів профільним
навчанням

Про дотримання норм єдиного орфографічного
режиму в навчальному закладі
Про організацію роботи з обдарованими дітьми
у поточному навчальному році
Про організацію роботи з профілактики
правопорушень серед учнів у поточному
навчальному
роціпозакласної роботи з фізичної
Про організацію
культури у поточному навчальному році

Про медико-педагогічний контроль за фізичним
виховання учнів
Про розподіл учнів на групи для занять на
уроках фізичної культури
Про підвищення рівня правової культури
учасників навчально-виховного процесу
Про призначення громадського інспектора з
охорони дитинства

о/д

щорічно

о/д

щорічно

о/д

за потреби

а/г

за потреби

Умовні позначення: о/д — накази з основної діяльності,
а/г — накази з адміністративно-господарських питань
Примітка. Підготувала Олена ЦАРЬОВА, начальник відділу нормативного
забезпечення та організаційної роботи департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

