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  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 
 

28.08.2020 смт Нова Водолага    № 145 

 

Про організацію роботи закладу 

у І семестрі 2020/2021 навчального 

року та виконання рішень 

педагогічної ради від 28.08.2020 

 

 

Розглянувши матеріали педагогічної ради від 28.08.2020 року       

(протокол №11) про підсумки роботи педагогічного колективу за 2019/2020 

навчальний рік, завдання на 2020/2021 рік щодо реалізації єдиного комплексу 

освітніх компонентів для обов’язкових результатів навчання, визначених 

чинними державними стандартами дошкільної, початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти, та створення безпечних умов організації освітнього 

процесу з дотриманням правил згідно з тимчасовими рекомендаціями щодо 

організації протиепідемічних заходів у період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) педагогічна рада ухвалила, що освітня 

діяльність у закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства в галузі 

освіти. Поряд з тим визначено ряд завдань щодо подальшого удосконалення 

освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа». 

З метою забезпечення ефективної організації освітнього та 

профілактичного процесів у закладі з 01.09.2020 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити роботу педагогічного колективу над єдиною педагогічною 

темою: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 
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процес для забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог 

суспільства, запитів особистості та потреб держави». 

З 01.09.2020 

2. Продовжити роботу педагогічного колективу над єдиною методичною темою: 

«Удосконалення уроку як способу розвитку творчої особистості вчителя і учня 

через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 

та створення умов для підвищення методичного рівня вчителів та вихователів, 

формування їхніх професійних компетентностей щодо удосконалення 

освітнього процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічних 

наук та інноваційних технологій навчання». 

З 01.09.2020 

3. Здійснювати виховний процес у закладі відповідно до єдиної педагогічної 

теми: «Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного громадянина, 

наділеного глибокою громадянською відповідальністю, орієнтованого на 

пріоритети здорового способу життя». 

З 01.09.2020 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б., 

заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. забезпечити системний 

підхід по здійсненню контролю за якістю проведення уроків та виховних заходів 

педагогічними працівниками закладу. 

Постійно 

5. Педагогічним працівникам закладу: 

5.1 Забезпечити реалізацію єдиного комплексу освітніх компонентів для 

обов’язкових результатів навчання, визначених чинними державними 

стандартами початкової освіти та державними стандартами базової та повної 

загальної середньої освіти. 

              З 01.09.2020 
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5.2 Продовжити впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти через реалізацію основних завдань Нової української 

школи. 

                 З 01.09.2020 

5.3 Продовжити роботу щодо формування інноваційного вектору поля вчителя за 

умови запровадження профільного навчання. 

                  З 01.09.2020 

5.4 Сприяти формуванню в учнів (вихованців) бажання й уміння вчитися, 

виховання потреби в навчанні та здатності до нього протягом усього життя, 

вироблення вмінь практично і творчо використовувати здобуті знання. 

З 01.09.2020 

5.5 Продовжити роботу щодо підготовки здорового конкурентноздатного 

випускника закладу, спроможного до самореалізації в сучасному динамічному 

суспільстві; підвищення рівня інтелектуального потенціалу випускника. 

З 01.09.2020 

5.6 Продовжити роботу щодо удосконалення системи моніторингових 

досліджень якості освіти у закладі. 

                З 01.09.2020 

5.7 Продовжити роботу щодо удосконалення організаційно-методичної                    

роботи з обдарованими дітьми, залучення учнів закладу до участі в різного рівня 

предметних конкурсах, турнірах, олімпіадах. 

                  З 01.09.2020 

5.8 Здійснювати роботу щодо створення організаційних, методичних, 

інформаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації 

кожного педагогічного працівника закладу. 

              З 01.09.2020 

5.9 Забезпечити процес збереження та зміцнення морального, фізичного, 

психічного здоров’я здобувача освіти, виховання його як громадянина України, 
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як національно свідомої, вільної, демократичної, життєво й соціально 

компетентної особистості, здатної робити самостійний вибір і приймати 

відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях. 

З 01.09.2020 

5.10 Продовжити роботу щодо реалізації чинних документів з питань виховання 

учнівської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

№ 641 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 

1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу в 2020/2021 навчальному 

році щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок». 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

5.11 Продовжити роботу щодо забезпечення диференціації та індивідуалізації 

навчання щодо створення умов профільного навчання в школі ІІІ ступеня. 

З 01.09.2020 

5.12 Забезпечити ведення шкільної документації відповідно до чинних 

нормативних вимог. 

З 01.09.2020 

5.13 Здійснювати освітній процес відповідно до чинного законодавства, 

постанови Міністерства здоров’я України від 22.08.2020 №50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», рекомендацій, 

наданих у листі Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 №1/9-420 

«Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році». 

Упродовж 2020/2021 навчального року   
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5.14 Провести з учнями (вихованцями) первинний інструктаж  про дотримання 

учасниками освітнього процесу обмежень задля запобігання поширенню ГРВІ 

COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS-COV-2. 

                                                                                                                      01.09.2020 

5.15 Створити безпечні умови організації освітнього процесу з дотриманням 

правил згідно з постановою Міністерства здоров’я України від 22.08.2020 №50 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби     (COVID-19)». 

Упродовж 2020/2021 навчального року   

5.16 Забезпечити проведення інструктажів для учасників освітнього процесу з  

питань безпеки життєдіяльності. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

6. Учителям початкової школи та вихователям дошкільних груп: 

6.1 Продовжити роботу щодо забезпечення шляхів наступності в організації та 

змісті дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи. 

З 01.09.2020 

6.2 Продовжити роботу щодо інтеграції сучасної інноваційної LEGO-технології 

в освітній процес Нової української школи. 

З 01.09.2020 

6.3 Зміст освіти орієнтувати на компетентності, вміння навчатися впродовж 

життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді. 

З 01.09.2020 

6.4 Продовжити роботу щодо удосконалення процесу адаптації вихованців 

дошкільних груп при переході на навчання до школи І ступеня та учнів школи І 

ступеня при переході до школи ІІ ступеня. 

З 01.09.2020 

7. Класним керівникам та вихователям 1-11-х класів: 
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7.1 Продовжити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді (нова редакція), концепції «Нової української школи», Стратегії 

національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України 

від 18.05.2019 №286/2019, чинних нормативно-правових документів, що 

регулюють діяльність в освітній галузі. 

З 01.09.2020 

7.2 Врахувати при плануванні роботи з учнівськими колективами інформаційні 

матеріали, надані в листі Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 

№1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у   2020/2021 н.р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

7.3 Забезпечити для учнів (вихованців) комфортні і безпечні умови навчання та 

праці; працювати над створенням освітнього середовища, вільного від будь-яких 

форм насильства та дискримінації. 

Упродовж 2020/2021 навчального 

7.4 Продовжити роботу щодо формування в учнів (вихованців) навичок 

безконфліктного спілкування та навичок виходу конфліктних ситуацій; 

виховувати  гідну особистість зі стійкими навичками ненасильницької поведінки 

та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

7.5 Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з 

питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі 

поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом. 

 Упродовж 2020/2021 навчального 
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7.6 Продовжити роботу щодо формування в учнів (вихованців) життєвих 

навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним із наркотиками. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

7.7 Спільно з соціальним педагогом провести обстеження умов проживання 

дітей пільгових категорій. 

Вересень-жовтень 2020 

7.8 Підтримувати соціальні паспорти класів в актуальному стані та інформувати 

соціального педагога про зміну статусів учнів. 

Постійно 

8. Лікарю Діхтяр Н.В. врахувати при плануванні роботи з учнівськими 

колективами інформаційні матеріали, надані в листі Міністерства освіти і науки 

України від 20.07.2020 №1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу 

у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок». 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

9. Соціальному педагогу Осауленко О.Є.: 

9.1 Продовжити співпрацю з підрозділом ювенальної превенції 

Нововодолазького відділення поліції, службами у справах дітей, соціальними 

службами для сім’ї, дітей та молоді щодо правоосвітньої діяльності, 

превентивної роботи, захисту прав та інтересів дітей. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

9.2 Підтримувати в актуальному стані банк даних дітей пільгових категорій. 

Постійно 

9.3 Сформувати соціальні паспорти класів. 

 До 05.09.2020 
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9.4 Розробити та погодити зі службами та органами з питань захисту прав дітей 

плани спільних заходів на 2020/2021 навчальний рік. 

До 05.09.2020 

9.5 Поповнювати стенд «Куточок правового захисту» та розділ сайту 

«Соціально-правовий захист» актуальною та змістовною інформацією. 

Постійно 

10. Педагогічним працівникам дошкільного підрозділу: 

10.1 Забезпечити роботу дошкільного підрозділу відповідно до чинного 

законодавства, постанови Міністерства здоров’я України від 22.08.2020 №50 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листів 

Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 №1/9-219 «Щодо організації 

діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 30.07.2020           

№1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році». 

З 01.09.2020 

10.2 Продовжити роботу щодо реалізації проекту «Сприяння освіті» з метою 

упровадження в освітній процес ЛЕГО-конструювання. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

10.3 Враховуючи епідемічний стан у країні, проводити систематичну роботу 

щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних 

навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

10.4 Впроваджувати  дистанційні форми спілкування з батьками, особливо в дні, 

коли дитина з тих чи тих причин відсутня в закладі (за допомогою спілкування 

та викладання матеріалу під час онлайн семінарів, майстер-класів, обговорення і 

представлення практичних матеріалі на онлайн- 

платформах Google, Classroom, Zoom тощо. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 
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10.5 Продовжити роботу щодо забезпечення плідної співпраці з дітьми та 

батьками на засадах взаємної довіри й поваги (педагогіки партнерства). 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

10.6 Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснювати відповідно до 

єдиної методичної теми: «Впровадження компетентністного підходу для 

забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості». 

 З 01.09.2020 

10.7 Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснювати за програмою 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та парціальною 

освітньою програмою «Україна – моя Батьківщина». 

З 01.09.2020 

10.8 Варіативну складову Базового компонента дошкільної освіти реалізовувати 

через роботу гуртка «У світі казок» (за освітньою програмою «Театралізована 

діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей раннього та дошкільного 

віку»). 

З 01.09.2020 

11. Погодити для вихователів дошкільних груп єдину блочно-табличну 

тематичну форму планування освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік 

за видами діяльності з урахуванням усіх освітніх ліній. 

 12. Створити творчу групу для розроблення положення про внутрішню систему                     

 забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу. 

 До 07.09.2020 

13. Творчій групі розробити положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти закладу. 

До 01.10.2020 

14. Адміністрації закладу провести самооцінювання якості освітньої діяльності 

закладу та узагальнити результати вивчення з визначенням рівня якості. 

До 01.11.2020 
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15. Затвердити Заходи щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності та 

попередження травматизму учасників освітнього процесу на 2020/2021 

навчальний рік. 

16. Погодити циклограму проведення бесід щодо запобігання дитячому 

травматизму серед учнів (вихованців) закладу у 2020/2021 навчальному році. 

17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор           С.ЄРМАКОВ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


