ОЗНЗ Радомишльська гімназія
Житомирської області
Наказ
05.06.2020 р.
№74-А

Про підготовку школи до нового
2020-2021 навчального року
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Державних санітарних норм і правил
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчального
процесу», на виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Радомишльської міської
ради №132 від 03.06.2020р. та з метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя
учнів і працівників школи, створення належних умов для роботи закладу у новому
2020-2021 навчальному році та його стабільної роботи в опалювальному сезоні
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів щодо підготовки школи до нового 2020-2021 навчального
року та роботи закладу в осінньо-зимовий період 2020-2021 н.р. (додається).
2. Розробити і затвердити заходи щодо покращення санітарно-технічного стану та
освітнього процесу при підготовці до нового 2020-2021 навчального року (додаються).
3. Створити для оперативного аналізу стану підготовки навчального закладу до
організованого початку навчального року, розроблення рекомендацій, надання
практичної допомоги робочу групу у складі:
 Сташенко В.А-директор гімназії;
 Кобилинська О.В.-заступник директора з НВР;
 Іщенко І.В. – голова ПК гімназії;
 Ханюченко О.М. – завгосп;
 Кузін І.В. - електромонтер
4. Директору гімназії:
4.1. Підготувати матеріали до серпневої педагогічної ради з питання «Про підсумки
роботи школи у 2019-2020 навчальному році та основні завдання на 2020-2021
навчальний рік» і провести її 31.08.2020 року.
4.2. До 01.06.2020 року провести набір до 1-го класу, забезпечити раціональне
комплектування інших класів.
4.3. До 31.08.2020 року завершити комплектування навчального закладу
педагогічними кадрами.
4.4. Надати відділу освіти, молоді та спорту Радомишльської міської ради оперативну
інформацію щодо організованого початку 2020-2021 навчального року (до
01.09.2020р.).
4.5. Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час
освітнього процесу в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з
енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд з
метою запобігання їх руйнуванню та забезпечення надійної експлуатації.
Постійно
4.6. Забезпечити раціональне використання коштів загального і спеціального фонду
державного бюджету, першочергово спрямувати їх на проведення капітальних і
поточних ремонтів будівель та приміщень освітнього призначення, енергетичного
обладнання, систем протипожежного захисту.
Червень-вересень
4.7. Переглянути плани роботи з урахуванням необхідності вирішення проблемних
питань підготовки до зимового періоду.
Травень-червень
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6.1.
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Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, які
потребують корекції фізичного розвитку.
Завгоспу Ханюченку О.М.:
до 25.08.2020р. завершити всі поточні та капітальні ремонти приміщень
навчального закладу, спортивного майданчику.
утримувати в задовільному стані територію навчального закладу,
забезпечити своєчасний вивіз сміття, не допускати вигулу собак, провести
ревізію та ремонт парканів.
Відповідальному за протипожежну безпеку завгоспу Ханюченко О.М.:
забезпечити неухильне виконання пунктів Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», забезпечити безпечні умови
праці та пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства,
дотримання правил охорони праці та санітарно-гігієнічних норм щодо збереження
і зміцнення здоров`я учнів;
забезпечити реалізацію програм з енергозбереження.
Розглянути питання про стан підготовки закладу до нового 2020-2021
навчального року на засіданні педагогічної ради 31.08.2020 року.
Педагогу-організатору школи забезпечити урочисте проведення Свята першого
дзвоника 1 вересня 2020 року.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор
ОЗНЗ Радомишльська гімназія
З наказом ознайомлені:

Кобилинська О.В.
Іщенко І.В
Ханюченко О.М.
Кузін І.В.

В.А.Сташенко

Додаток 1

План заходів ОЗНЗ Радомишльська гімназія щодо якісної підготовки
до нового навального року 2020-2021

№

Заходи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Термін виконання

Відповідальні

Джерела
фінансування

Липень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Батьківський
комітет

Червень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Побілити та пофарбувати
майстерні (по можливості
відремонтувати підлогу).
Ремонт(побілка,фарбування)
внутрішніх санвузлів(по
можливості)
Ремонт навчальних кабінетів.

Червень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Кошти ДФРР,
місцевий
бюджет
Батьківський
комітет

До серпня 2020 р.

Ханюченко О.М.

Батьківський
комітет

Червень,липень 2020 р.

Класні керівники

Батьківський
комітет

Перевірка та поточний
ремонт теплової і електричної
мереж.
Придбання нових
підручників, навчальних
посібників, спортивного
інвентаря, оргтехніки.

Червень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Батьківський
комітет

Серпень 2020 р.

Сташенко В.А.

Державні
кошти,спонсорсь
кі кошти

Придбання необхідного
обладнання для 1-х класів
НУШ
Частковий ремонт даху

Червень-серпень2020 р.

Сташенко В.А.
Цвік О.В.

Державні кошти

Серпень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Серпень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Серпень 2020 р.

Ханюченко О.М.

Батьківський
комітет
Батьківський
комітет
Місцевий
бюджет

Побілити та пофарбувати
спортивні зали (по
можливості).
Ремонт їдальні. Придбати
обладнання для їдальні.

10. Бетонування площадки під
сміттєві баки
11. Встановлення парканів
навколо закладу

Директор ОЗНЗ Радомишльська гімназія

ВІРА Сташенко

