
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

29.08.2018 смт Нова Водолага № 153 

 

Про  організацію роботи 

дошкільного підрозділу в 

2018/2019 навчальному році  

 

   Організація освітньої діяльності в дошкільному підрозділі закладу в  

2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 

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

молоді на 2016-2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом 

МОН України від 16.06.2015 №641),  Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину 

у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено 

наказом МОН України від 20.04.2015 №446),  листа Міністерства освіти і науки 

України від 13.06.2018 №1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності 

закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», плану роботи 

закладу на 2018/2019 навчальний рік  та інших чинних нормативно-правових 

документів в сфері освіти. 

    Зміст освітнього процесу    визначається Базовим компонентом дошкільної 

освіти, відповідно до чинних комплексних програм, варіативних програм 

розвитку навчання виховання дітей та навчально-методичних посібників, що 

рекомендовані та затверджені Міністерством освіти і науки України. Виходячи 
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з вищезазначеного, з метою реалізації освітнього стандарту і забезпечення на 

цій основі стартового розвитку дітей, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Педагогічним працівникам  дошкільного підрозділу: 

1.1. Неухильно дотримуватись виконання вимог державного стандарту – 

Базового компонента дошкільної освіти  при організації освітнього процесу   

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

1.2. Здійснювати освітній процес   відповідно до єдиної методичної теми:    

«Впровадження компетентністного підходу  для забезпечення гармонійного та 

різнобічного розвитку особистості» 

  З 03.09.2018   

1.3. Здійснювати освітній процес   за   програмою розвитку дитини дошкільного 

віку «Українське дошкілля» та  парціальними освітніми програмами «Україна – 

моя Батьківщина», «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми 5-го року життя». 

З 03.09.2018    

1.4. Реалізовувати варіативну складову Базового компонента дошкільної освіти 

через роботу гуртків: «Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей» (за 

освітньою програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати») та «У світі 

казок» (за освітньою програмою «Грайлик»)  

З 03.09.2018   

 

1.5.Забезпечити реалізацію проекту «Сприяння освіті» з метою упровадження в 

освітній процес ЛЕГО-конструювання. 

 Упродовж  2017/2018 навчального року 

1.6. Використовувати блочно-табличну тематичну форму планування 

освітнього процесу за видами діяльності   з урахуванням усіх освітніх ліній. 

З 03.09.2018  
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1.6 Створювати умови для всебічного розвитку дітей відповідно до їх задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб. 

                                                             Упродовж  2017/2018 навчального року 

1.7.  Організувати роботу батьківського всеобучу. 

                                                                                                                Щомісячно. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.: 

2.1. Здійснювати контроль за освітнім  процесом у дошкільному підрозділі 

закладу. 

                                                             Упродовж  2017/2018 навчального року 

2.2. Організовувати планову консультативну допомогу педагогічним 

працівникам   

                                                             Упродовж  2017/2018 навчального року 

  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                          С.Ю.Єрмаков 

Черниш 

 

  

З наказом   ознайомлені: 

                                                                           

Черниш І.В.  

Жукова І.К.  

Белебеха А.М.  

Шеховцова Я.С.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  
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