
 

 

 
 

МУЗ ИЧАНСЬКА ЗОШ І - І І І  СТУПЕНІВ  
КИЄВО -СВЯТОШИНСЬКОЇ  РАЙДЕР ЖАДМІНІСТРАЦІ Ї  

КИЇ ВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ   
 

08125,  с. Музичі, вул. Музична, 2                                                                                            тел. 04598 33-3-89, e-mail:  muzychischool@ukr.net 

НАКАЗ 

від    03 вересня    2019 року             № 

 

про проведення адаптації учнів 

1-го класу до навчання в умовах 

Нової української школи 

 

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

розпоряджень 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» та від 13 грудня 2017 року №903-р «Про затвердження плану 

заходів на 2017-202 роки із запровадження концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»,  постанови Кабінету Міністрів Ураїни від 21 лютого 2018 року №87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», керуючись 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 №924 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»,  

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати вивчення адаптації учнів 1-ому класі. 

(вересень-листопад 2019 р.) 

2. Заступнику директора з НВР Малинці С.П. : координувати роботу 

педагогічного колективу щодо адаптації учнів 1-ому класі до навчання 

в умовах Нової української школи. 

(протягом вересня-листопада 2019 р.) 

3. Класоводу 1-го класу Дмитренко Н.П.: 

3.1. Облаштувати освітній простір відповідно розподіливши клас на 8 

навчальних осередків згідно рекомендацій НУШ. 

3.2. Дотримуватись методичних рекомендацій щодо адаптаційного 

періоду для учнів 1-ому класі. 

(до 15.09.2019 р.) 

3.3. Створити сприятливі умови для успішної адаптації учнів до 

навчального процесу. 



3.4. Впроваджувати тематичний інтегрований підхід щодо тижневого 

планування навчального процесу. 

(вересень 2019 р.) 

3.5. Провести консультації для батьків учнів 1-го класу на психолого-

педагогічну тематику. 

(вересень-жовтень 2019 р.) 

4. Практичному психологу Терещук Л.М.: 

4.1. Здійснювати психологічний супровід через спостереження за 

адаптаційним процесом учнів 1-го класу. 

(протягом 2019/2020 н.р.) 

4.2. Провести психологічні діагностування рівня адаптаційних 

процесів учнів. 

(до 29.10.2019 р.) 

4.3. Розробити рекомендації класоводам та батькам для здійснення 

особистісно орієнтованого підходу до учнів під час процесу 

адаптації. 

(до 15.11.2019 р.) 

4.4. Провести психолого-педагогічний консиліум за результатами 

вивчення адаптаційних процесів учнів 1-го класу. (25.11.2019 р.) 

5. Питання адаптації учнів 1-их класів в умовах НУШ обговорити на 

засіданні педагогічної ради. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з НВР  

Малинку С.П. 
 

Директор школи                                     Л.О.Куценко 
 

 


