
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №4 
03.01.2019  

                                                       Засідання педагогічної ради 
 
Голова — лагод юк В.Ю. 

Секретар — Велетнюк О.В. 

Присутні:  осіб (список на 2 арк. додано до протоколу) 

 

 Порядок денний: 

    1.Про виконання рішень попередніх педрад(доповідач Лагодюк 

В.Ю.,директор). 

 

    2.Про ознайомлення із Положенням про зарахування ,відрахування, та 

переведення учнів до НВК №12 для здобуття повної загальної середньої 

освіти (доповідач Лагодюк В.Ю.,директор). 

 

    3.Про ознайомлення з Інструкцією з діловодства у Рівненському НВК №12 

Рівненської міської ради(доповідач Лагодюк В.Ю.,директор). 

 

    4.Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною 

медаллю ( доповідач Мотузко О.В.,заступник директора з навчально-

виховної роботи) 

 

   5.Про сертифікацію педагогічних працівників (доповідач Кішеньчук 

В.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи). 

 

   6.Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2018 

календарний рік  та про  ознайомлення із щорічним  

 планом  підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019 

календарний рік  ( доповідач  Ніколайчук О.І. , заступник директора з 

навчально-виховної роботи). 

 

 

1.Слухали: 

    Лагод юк В.Ю. про виконання рішень попередніх педрад . 

На виконання рішення педради №1 від 28.08.2018р. у закладі вивчили стан 

організації освітнього процесу з географії,природознавства ,економіки. 

 

   Ухвалили: 

Інформацію директора Рівненського НВК №12 ,Лагодюк В.Ю., взяти до 

уваги. 

 

2. Слухали:  



Лагод юк В.Ю. про ознайомлення із Положенням про зарахування , 

відрахування, та переведення учнів до НВК №12 для здобуття повної 

загальної середньої освіти.  

   Відповідно до Порядку про зарахування ,відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти» розроблено Положення про зарахування,відрахування та 

переведення учнів до НВК №12 Рівненської міської ради для здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

 

Ухвалили: 

Затвердити поданий робочою групою (наказ №… від…) проект Положення 

про зарахування ,відрахування, та переведення учнів до НВК №12 для 

здобуття повної загальної середньої освіти наказом по школі. 

 

3. Слухали  

Лагод юк В.Ю. про ознайомлення з Інструкцією з діловодства у 

Рівненському НВК №12 Рівненської міської ради.- Текст доповіді додається 

до протоколу. 

 

 

Ухвалили: 

Затвердити подану експертною комісією (наказ № .. від …) Інструкцію з 

діловодства у Рівненському НВК №12 Рівненської міської ради наказом по 

школі. 

 

4. Слухали 

 Кішеньчук В.В. - Текст доповіді додається до протоколу. 

  

Ухвалили: 

Ознайомитися із Положенням про сертифікацію педагогічних працівників 

усім учителям закладу. 

 

5. Слухали  

Мотузко О.В.  - Текст доповіді додається до протоколу. 

 

Ухвалили: 

 

1.Інформацію взяти до уваги і вважати претендентами на нагородження 

Золотою медаллю таких учнів: 

 

1.Костюкевич Карину Руслановичу     11-А 

2.Свободу Максима Федоровича          11-А 

3.Жагаріну Ію Михайлівну                    11-Б 

4.Мельник Анну Олександрівну       11-Б 

5.Харчук Оксану Володимирівну          11-Б 



  

2.Вважати претендентами на нагородження Срібною медаллю таких 

претендентів: 

1.Гелешка Дмитра Романовича           11-А 

2.Марченка Михайла Валерійовича   11-А 

3.Солончука Тимофія Романовича      11-А 

 

6.Слухали 

   Ніколайчук  О.І. -Текст доповіді додається до протоколу. 

 

Ухвалили: 

Продовжувати підвищувати професійний розвиток, брати участь у програмах 

підвищення кваліфікації за різними видами( навчання за освітньою 

програмою,стажування,участь у сертифікаційних програмах,тренінгах, 

семінарах,семінарах-практикумах,семінарах-нарадах,семінарах-

тренінгах,вебінарах,майстер-класах тощо) та у різних формах 

(інституційна,дуальна,на робочому місці тощо). 

 

2.Затвердити щорічний план  підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2019 календарний рік.  

 

 
Голова                             В.Ю.Лагодюк 

Секретар                        О.В.Велетнюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Про ознайомлення з Інструкцією з діловодства у Рівненському НВК 

№12 Рівненської міської ради   

 

(доповідь  Лагодюк В.Ю.,директора Рівненського НВК № 12) 

 

       Інструкція була затверджена 25 червня 2018 року № 676 відповідно до 

пункту 8 Положення про МОН,затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014р.№630 пункту 369 плану пріоритетних 

дій Уряду на 2018 рік,затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018р.№ 244-р.Вона встановлює загальні вимоги щодо 

документування управлінської інформації та організації роботи з 

документами у державних і комунальних закладах загальної середньої 

освіти.На основі цієї Інструкції експертною комісією розроблено Інструкцію 

з діловодства в Рівненському НВК № 12 Рівненської міської ради. 

Дотримання вимог щодо порядку ведення документування, встановлених 

цією Інструкцією, є обов’язковим для закладів. 

        Заклади організовують діловодство відповідно до інструкції, яка 

розробляється на основі цієї Інструкції та затверджується керівником 

закладу. 

      Організація діловодства і контроль за своєчасним розглядом та 

проходженням документів у закладі здійснюються відповідальною особою 

(відповідальними особами), яка (які) призначається (призначаються) 

керівником закладу. 

Створення електронних документів здійснюється відповідно до Законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про 

електронний цифровий підпис», наказу Міністерства юстиції України від 11 

листопада 2014 року № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 

листопада 2014 року за № 1421/26198. 

Заклади можуть створювати документи тимчасового (до 10 років 

включно) строку зберігання лише в електронній формі за умови наявності 

відповідного технічного забезпечення з урахуванням вимог законодавства 

України та цієї Інструкції. 

Порядок організації діловодства за зверненнями громадян, запитами на 

публічну інформацію визначається Законами України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації». 

У закладі діловодство здійснюється державною мовою. Документи 

складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством 

про мови в Україні. 

Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються 

українською мовою, або мовою держави-адресата, або однією з мов 

міжнародного спілкування. 

Строки зберігання документів, що створюються під час діяльності 

закладу, визначаються наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (зі змінами). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12

