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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки України 

Відділ освіти 
Солонянської районної державної адміністрації 

Наказ №27 

08.02.2011 року 

Про затвердження рішень засідання педагогічної ради школи 

08.02.2011 року згідно із планом роботи комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І–ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

відбулось засідання педагогічної ради школи, на якому були розглянуті наступні питання: 

1. Про хід виконання рішень, ухвалених на попередніх засіданнях педагогічної ради школи. 

2. Про стан дотримання Державних санітарних норм і правил влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 

5.5.2.008-01 (п4 «Природне і штучне освітлення. Організація і вимоги до зорової роботи 

учнів»; п5 «Повітряно-тепловий режим»; п6 «Вентиляція та опалення»).  

3. Про визначення предмету для складання державної підсумкової атестації у 9 класах.  

4. Різне. 

4.1. Про підготовку учителями школи матеріалів передового педагогічного досвіду на виставку 

«Зернини педагогічного досвіду освітян Солонянщини – 2011».  

4.2. Про участь у заходах Дня безпечного Інтернету. 

4.3. Про участь у заходах Дня виведення радянських військ із Афганістану.  

Враховуючи вищевказане,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення засідання педагогічної ради комунального закладу освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І–ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області», а саме: 

1.1. З питання «Про стан дотримання Державних санітарних норм і правил влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (п4 «Природне і штучне освітлення. Організація і вимоги до 

зорової роботи учнів»; п5 «Повітряно-тепловий режим»; п6 «Вентиляція та опалення»):  

1.1.1. Надану інформацію взяти до уваги. 

1.1.2. Стан дотримання вимог Державних санітарних норм і правил влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
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процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (п4 «Природне і штучне освітлення. Організація і 

вимоги до зорової роботи учнів»; п5 «Повітряно-тепловий режим»; п6 «Вентиляція та 

опалення») вважати задовільним. 

1.1.3. Вказані зауваження вирішити протягом лютого – квітня у робочому порядку. 

Працівники школи 

1.1.4. Продовжити систематичний моніторинг стану дотримання ДержСанПіН, у тому 

числі й в ході постійного рейду «Економимо енергію». Постійно. 

1.1.5. Адміністрації школи при призначенні класних керівників та закріпленні за класами 

класних кімнат брати до уваги результати роботи по створенню належних санітарно-

гігієнічних умов для забезпечення навчально-виховного процесу. Квітень – серпень 

2011 року. 

1.1.6. Забезпечити оптимальне планування та виконання ремонтних робіт по підготовці 

приміщень школи до 2011-2012 навчального року. Березень – червень 2011 року, 

завідуючі кабінетами, заступник директора школи з адміністративно-господарської 

роботи Стовповський І.Т. 

1.1.7. Довести дане рішення до усіх учасників навчально-виховного процесу, у тому числі 

й під час проведення заходів загальношкільних батьківських днів. Класні керівники, 

протягом лютого 2011 року. 

1.2. З питання «Про визначення предмету для складання державної підсумкової атестації у 9 

класах»: 

1.2.1. Визначити 5 предметом, з якого буде здійснюватись державна підсумкова атестація 

у 2010-2011 навчальному році у 9-х класах комунального закладу освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області», наступні: 

1.2.1.1. 9А клас – історія України 

1.2.1.2. 9Б клас – правознавство 

1.2.1.3. 9В клас – українська література 

1.2.2. Адміністрації школи розробити графік проведення консультацій із підготовки до 

державної підсумкової атестації для учнів випускних класів. Заступник директора 

школи з навчально-виховної роботи Чащіна В.О. До 14.02.2011 року. 

1.3. З питань, винесених до категорії «Різне»: 

1.3.1. Інформацію взяти до уваги. 
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1.3.2. Забезпечити підготовку робіт для виставки педагогічної майстерності «Зернини 

педагогічного досвіду Солонянщини – 2011». Відповідно до графіку. 

1.3.3. Провести інформаційні заходи Дня безпечного Інтернету; брати участь в соціальних 

програмах Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті. 08.02.2011 року, далі – постійно. 

1.3.4. Провести класні години, присвячені Дню виведення радянських військ із 

Афганістану, акцентуючи на подвиг земляків-солонян, зокрема, В’ячеслава Кременя. 

Заступник директора школи з виховної роботи Колосова І.В., класні керівники 1-11 

класів. 15.02.2011 року 

2. Усім учасникам навчально-виховного процесу комунального закладу освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І–ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» забезпечити виконання даного наказу у частині, що їх стосується. 

3. Розмістити даний наказ на інформаційному стенді в учительській та опублікувати його на 

шкільному сайті. Копію наказу направити до відділу освіти Солонянської районної державної 

адміністрації. До 11.02.2011 року. 

4. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступників директора школи за 

напрямками. Контроль залишаю за собою.  

 

Директор школи    В.БОНДАР 


