
                                                                      Додаток 4 

                              до Інструкції 

                              (пункту 2.42.) 

 

Орієнтовний перелік наказів дошкільного навчального закладу 

  

Орієнтовна назва наказу 

серпень 

Про підсумки роботи  з підготовки дошкільного навчального закладу до нового 

20_/20__навчального року 

Про організацію освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 20_/20_ 

навчальному році 

Про призначення відповідального за економне використання енергоносіїв (за 

економію електроенергії) 

Про створення комісії з трудових спорів 

Про медичні огляди працівників дошкільного навчального закладу 

Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків 

Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та 

попередження дорожньо-транспортного травматизму   

Про організацію роботи з пожежної безпеки  

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

дошкільному навчальному закладі 

Про затвердження графіка прийому громадян (за потреби) 

Про результати роботи з оздоровлення дітей у дошкільному навчальному 

закладі  в літній оздоровчий період   

Про функціонування (комплектування) вікових груп у дошкільному 

навчальному закладі у новому навчальному році 

Про затвердження режиму роботи навчального закладу у новому навчальному 

році 

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей 

Про заборону паління в дошкільному навчальному закладі та пропаганду 

здорового способу життя 

Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей та проведення 

щорічної інвентаризації 

Про створення постійно діючої комісії зі списання матеріальних цінностей 

Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для 

подальшого використання 

Про затвердження інструкцій з охорони праці (за потреби) 

Про затвердження графіка роботи працівників дошкільного навчального 

закладу 

вересень 

Про заборону збору коштів працівниками дошкільного навчального закладу 

Про забезпечення повноцінного якісного харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі 

Про проведення тарифікації працівників на  20_/20__ навчальний рік   

Про організацію пільгового харчування у 20_/20__  навчальному році 

Про організацію методичної роботи в 20__ навчальному  році 



 2 

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу 

Про створення комісії по перевірці знань працівників дошкільного навчального 

закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (раз на три роки або 

за потреби) 

Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» 

Про проведення практичного тренінгу з евакуації 

жовтень 

Про проведення  атестації педагогічних працівників 

Про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 

ІІІ квартал 

листопад 

Про посилення роботи щодо поширення серед батьків психолого-педагогічних 

та фізіологічних знань про дітей раннього і дошкільного віку 

Про стан вивчення освітньої роботи у дошкільному навчальному закладі 

грудень 

Про організацію і проведення новорічних свят у дошкільному  навчальному 

закладі 

Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення 

новорічних свят у дошкільному навчальному закладі 

Про підсумки роботи дошкільного навчального закладу з цивільної оборони і 

завдання на наступний рік 

Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей (у зимово-весняний 

період) 

Про організацію харчування працівників дошкільного  навчального закладу у 

наступному  році (за потреби) 

січень 

Про дотримання вимог охорони праці, ведення документації з безпеки 

життєдіяльності за 20____ рік 

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку  

Про затвердження графіка відпусток працівників 

Про стан травматизму за минулий рік і заходи щодо його попередження 

Про організацію  роботи з питань  цивільної оборони 

Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 20__рік 

Про стан захворюваності дітей  за 20__рік 

березень 

Про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному 

році 

Про проведення місячника (двомісячника)з благоустрою території    

дошкільного навчального закладу 

квітень 

Про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів) 

педагогічним працівникам, які атестуються, за результатами атестації 

Про підготовку та проведення Дня цивільної оборони 

Про проведення Тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності 

травень 
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Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному 

навчальному закладі 

Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року 

Про підсумки освітньої  роботи  у поточному навчальному році 

Про підсумки  корекційної  роботи  з дітьми, що відвідують дошкільний  

навчальний заклад (для закладів компенсуючого типу) 

червень 

Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей (на літньо-осінній 

період) 

липень 

Про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за ІІ 

квартал 

Про стан захворюваності дітей за І  півріччя поточного року 

За необхідності 

Про підготовку до проведення  засідань педради  у _____ місяці __р. (за місяць 

до проведення педради) 

Про стан  виконання рішень попередньої  педради  (до проведення поточної 

педради) 

Про дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Про створення комісії з адміністративно-господарського контролю за станом 

охорони праці у дошкільному навчальному  закладі 

Про затвердження складу пожежно-технічної комісії та порядку її роботи 

Про надання щорічної основної відпустки педагогічним працівникам і виплату 

допомоги на оздоровлення 

Про призначення на посаду  

Про призначення виконуючого обов’язки завідувача /директора/ на час його 

відсутності 

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільному 

навчальному закладі 

Про підсумки  вивчення  стану роботи  з певного напряму освітньої діяльності 

Про підсумки проведення оперативного (тематичного ) контролю  з питань 

дотримання  вимог безпеки життєдіяльності дітей (дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку або інші питння) 

Про надання позачергової відпустки 

Про звільнення з посади 

Про переведення з посади 

Про оголошення подяки 

Про дисциплінарне стягнення 

Про проведення  преміювання 

Про перенесення робочих днів у  ______ році   

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі   

Про організацію роботи консультативного центру для батьків  або осіб, які  їх 

замінюють 

Про проведення атестації робочих місць за умовами праці 

Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці 
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Про призначення посадових окладів (ставок заробітної плати) та встановлення 

доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам 
 


