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Н А К А З  

від  30 серпня 2019 року                     №  

 

   Про організацію освітнього процесу   

в  закладі освіти  в 2019/2020 навчальному році 

 

         Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України13.10.2015 

№580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016/2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики  у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року»), Листа МОН України «Щодо організації форм здобуття 

загальної середньої освіти» №1/9-525 від 20.08.2019 р,  Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової 

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №462  від 

20.04.2011 (у 2-4 класах),  на виконання розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації від 06 червня 2019 року № 459 «Про заходи 

щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в 

Київській області», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 

№1/9-415 , розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної  

адміністрації від 06.07.2018 №467 «Про заходи щодо підготовки та 

організованого початку 2019/2020 навчального року в Києво-Святошинському 

районі Київської області», згідно рішення педради № 8 від 30.08.2019 р. та з 

метою забезпечення організованого початку 2019/2020 навчального року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Педагогічному колективу школи: 

1.1.На  виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про позашкільну 

освіту»,  відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»,  яка 

визначає ідеологію змін в українській школі, та інших нормативно-правових 

актів, сприяти процесу реформування шкільної освіти, модернізація її змісту 

та методів на засадах компетентнісного підходу.  

 

 



1.2. Спрямувати зусилля на вирішення таких пріоритетних напрямків 

розвитку освіти: 

Підвищення якості освіти та ефективності надання освітніх послуг 
шляхом: 

- підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах Нової української 

школи та надання освітніх послуг високого рівня; 

- оновлення змісту освіти  

- створення нового освітнього простору; 

- надання адресної методичної допомоги педагогам; 

- мотивації до успішної праці та навчання. 

 

Підвищення рівня доступності до якісних освітніх послуг, які 

відповідають потребам мешканців закріпленої території: 
- охоплення дошкільною освітою усіх дітей 5-ти річного віку; 

- забезпечення наступності дошкільної та початкової  загальної освіти; 

- інформування громадськості; 

- організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Ефективне управління освітою: 
- імплементація Закону України «Про освіту»; 

- запровадження системи моніторингу за якістю освітнього процесу та 

наданням освітніх послуг. 

 

Розбудова освітнього середовища: 
- створення умов, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я 

дітей та учнівської молоді засобами фізичної культури і спорту; 

- розвиток інформаційного освітнього середовища. 

 

1.3. Запровадити нові підходи до роботи з обдарованою молоддю, посилити 

та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного 

виховання, профілактики девіантної поведінки залучення дітей та 

молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із 

пропаганди здорового способу життя та забезпечити належний 

соціально-педагогічний супровід усіх учасників освітнього процесу. 

Продовжити реалізацію комплексу заходів щодо посилення 

патріотичного виховання дітей та підлітків.  

 

1.4. Спрямувати зусилля на впровадження Державного стандарту 

початкової  загальної освіти у 2019/2020 році  та обговорювати на 

педагогічних радах питання про готовність початкової школи до роботи  

за новими стандартами на період до 2021 року. 

 

1.5. Згідно Плану заходів на 2019/2020 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» у Києво-Святошинському районі 

розробити відповідний план заходів освітнього закладу. 

(До 3 вересня 2019 року). 

 



1.6. Відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» реалізувати  

таку методичну тему: 

«Створення освітнього розвивального середовища зформування 

ключових компетентностей учнів, необхідних для самореалізації в 

житті, навчанні та праці».  

                                                                    

2. Адміністрації школи та педагогічному колективу на виконання ст.33 ЗУ 

«Про освіту» схвалити Освітню програму закладу освіти на 2019/2020 

навчальний рік та керуватися нею в роботі освітнього закладу. 

 

3. Затвердити таку структуру 2019/2020 навчального року: 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»  

2019/2020 навчальний рік розпочинати 2 вересня святом - День знань  і 

закінчувати не пізніше 1 липня.  

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:  

І семестр – з 02.09 по 27.12.2019. 

ІІ семестр – з 13.01 по 22.05.2020.  

Канікули провести в такі терміни:  

- осінні з 28 жовтня до 03 листопада 2019 року; 

- зимові з 28 грудня 2018 року до 12 січня 2020 року; 

         - весняні з 23 березня до 29 березня 2020 року.  

 Навчальні заняття в школі ропочинати о 8 год. 30 хв. і закінчувати         

о 16 год.00 хв. 

Тривалість уроків:  

 у 1  класі – 35 хвилин; 

 у 2-4 класах– 40 хвилин; 

 у 5-11 класах – 45 хвилин.  

 Організувати освітній процес у п’ятиденному режимі в дві зміни. 

   При цьому залишити незмінною загальна кількість навчального часу, 

що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»: у школі І 

ступеня  - не менше 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів (з 

урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового 

оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів), 

відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, учні 4, 9 

та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.    Навчальні екскурсії 

та навчальну практику в 2019/2020 навчальному році  проводити протягом 

навчального року. 

 

4. Всім вчителям в своїй роботі використовувати навчальні програми 

(додаток до освітньої програми) та базові діючі підручники, навчальну 

літературу, рекомендовану для використання в освітньому процесі 

закладу в 2019/2020 навчальному році. 

 

5. Педагогічному колективу в 2019/2020 навчальному році працювати за  

Навчальним планом Музичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



на 2019/2020 навчальний рік (додаток 3 до освітньої програми),  

погодженим на засіданні педагогічної ради (протокол №8). 

 

6. Педагогічному колективу в 2019/2020 навчальному році керуватися 

Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі 

(відповідно до ст.41 ЗУ «Про освіту»), додаток 1 до освітньої програми,  

схваленим на засіданні педагогічної ради (протокол №8). 

 

7. Педагогічному колективу в 2019/2020 навчальному році керуватися  

Положенням про академічну доброчесність у закладі (відповідно до ст.42 ЗУ 

«Про освіту»), додаток 2 до освітньої програми,  схваленим на засіданні 

педагогічної ради (протокол №8). 

Створити та затвердити комісію з питань академічної доброчесності у такому 

складі: 

Куценко Л.О. – голова комісії, директор школи; 

Малинка С.П. – секретар комісії, заступник з НВР; 

Павлишина О.М. – член комісії, вчитель початкових класів; 

Шматкова А.О. – член комісії, вчитель історії; 

Пантель Вікторія – член комісії, голова учнівського самоврядування. 

 

8.Організувати інклюзивне навчання учня 2-Б класу Олесенка Владислава в 

2019/2020 навчальному році згідно   наказу МОН України від 23.04.2018 р. 

№414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти»,  витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної 

консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в 

суспільство, та на підставі рішення педагогічної ради від 30.08.2019 р. 

Протокол №8 

 (Адміністрація школи, до 3 вересня 2019 року). 

 

9. Організувати та затвердити таку структуру методичної роботи на 

2019/2020 навчальний рік: 

Методична рада  в складі: 

- Малинка С.П. – голова МР; 

- Костенко В.В. – секретар; 

- Дмитренко Н.П. – голова МО вчителів початкових класів, член ради; 

- Токарська К.М. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, 

член ради; 

- Крижак Т.Ф. – голова МО природничо-математичного циклу, член 

ради; 

- Цисаренко О.П. – голова МО класних керівників, член ради. 

Психолого-педагогічний семінар – психолог школи. 
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Школа молодого вчителя «Співдружність» - керівник Малинка С.П. 

Традиційні та нетрадиційні  форми методичної роботи. 

 

10. На засіданнях методичних об’єднань опрацювати методичні 

рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти  

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році, відповідно 

до листа МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018).  

(Голови МО). 

11. Згідно з п’ятирічним планом курсової перепідготовки направити на 

курси підвищення кваліфікації вчителя початкових класів Пащенко Л.І., 

вчителя початкових класів Харченко Г.М, вчителя англійської мови 

Галугу О.Є., вчителя трудового навчання Жеребну А.А., вчителя 

початкових класів Черняк С.Г.. 

 

12. Згідно з п’ятирічним планом атестації проатестувати в 2019/2020 

навчальному році  таких вчителів:  

Пащенко Л.І. 

Харченко Г.М. 

Галугу О.Є. 

Жеребну А.А. 

Черняк С.Г. 

 

13. Атестати про повну загальну середню освіту вручити  у червні 2020 

року. 
 

14. Свідоцтва про базову загальну середню освіту вручити у червні 2020 

року. 
 

 

15.  Педагогічному колективу в своїй роботі керуватися, затвердженим на 

засіданні педагогічної ради (протокол №8) Річним  планом роботи 

Музичанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ на 2019/2020 навчальний 

рік. 

 

16. Бібліотекарю школи та педагогу-організатору в своїй роботі керуватися, 

затвердженими на засіданні педагогічної ради (протокол №8) планами 

роботи шкільної бібліотеки, педагога-організатора на 2019/2020 

навчальний рік. 

                         

17. Забезпечити  дотримання чинних вимог щодо організації повноцінного 

харчування учнів школи.       

(Адміністрація школи спільно з КП «Дитяче харчування», постійно) 

 

18. Забезпечити необхідні умови виховання, навчання  та соціально -

психологічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей з 

тимчасово переміщених сімей.   

(Адміністрація школи) . 



19. Факультативні заняття та курси за вибором записувати на окремих 

сторінках в класних журналах. 

 

20.  Провести свято Дня знань 2 вересня 2019 року 0 9-00 годин, перший 

урок на тему  «Діти єднають Україну».  

 (Класні керівники, 2 вересня 2019 року) 

 

21. Здійснювати оперативне висвітлення освітянських подій на офіційному 

сайті закладу освіти.     

(Адміністрація школи, регулярно) 

 

26. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                           Л.О. Куценко 

З наказом ознайомлені: Малинка С.П.

Павлишина О.М. 

Цисаренко О.П 

Пархомчук М.О. 

Криницька А.М. 

Троць В.І. 

Дригальчук Н.В. 

Римаренко Н.О. 

Червонна Т.Ф. 

Устенко Н.П. 

Чайка Л.І. 

Пантюк А.П. 

Захаренко Н.І. 

Дмитренко Н.П. 

Харченко Г.М. 

Черняк С.Г. 

Пащенко Л.І. 

Лінська Л.Ф. 

Терещук Л.М. 

Галуга О.Є. 

Каплун Н.П. 

Сомок О.М. 

Космина О.В. 

Чижова Л.А. 

Костенко В.В. 

Токарська К.М. 

Пантюк В.О. 

Шматкова А.О. 

Крижак Т.Ф.

 


