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НАКАЗ 

 

 

18.01.2021                                   смт Нова Водолага                                   № 30 

 

Про організацію роботи закладу 

в ІІ семестрі 2020/2021 навчального 

року та виконання рішень 

педагогічної ради від 16.01.2021 

 

 Розглянувши матеріали педагогічної ради від 16.01.2021 року (протокол 

№ 5) про вибірковий моніторинг забезпечення освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання у період посилених 

карантинних обмежень, про моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-11-

х класів за І семестр 2020/2021 навчального року (Калашник Л.Б.); про роботу 

щодо попередження та локалізації негативних впливів факторів соціального 

середовища на особистість (попередження булінгу в освітньому середовищі) 

(Осауленко О.Є., Білашко В.М., Антоненко О.І., Кассич Л.А.); про наскрізне 

впровадження “навчання через гру” в освітній процес закладу в рамках участі в 

проєкті “Сприяння освіті” з LEGO Foundation (Белебеха А.М., Лютко О.М.); 

про технологію впровадження мережевих проєктів в освітньому процесі 

закладу (Орда І.Г., Буклей С.І., Семенюра Л.П.); про ефективні форми роботи 

щодо формування і розвитку в учнів (вихованців) навичок безпечної поведінки 

та здоров’язбережувальної компетентності (Лиманська Ю.В., Скляр В.В., 

Челомбітько О.В., Коротецька С.А.), педагогічна рада ухвалила, що освітня 

діяльність у закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України  

у галузі освіти та відповідно до плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний 

рік. Поряд з тим визначено ряд завдань щодо подальшого удосконалення 

освітнього процесу відповідно до Концепції “Нова українська школа”. 

 З метою забезпечення ефективної організації  освітнього та оздоровчо-

профілактичного процесів з 02.11.2020 року 

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити роботу педагогічного колективу над єдиною педагогічною 

темою: “Створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її 

здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного громадянина, 

орієнтованого на пріоритети здорового способу життя”. 

З 02.11.2020 

2. Педагогічним працівникам закладу створювати сприятливі умови для   

інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів шляхом 

упровадження ефективних  здоров’язбережувальних технологій в освітній  

процес. 

                                                                                                                       Постійно 

3. Вчителям-предметникам: 

3.1. З метою підвищення професійної компетентності в умовах реалізації 

Концепції “Нова українська школа” і забезпечення ефективності сучасного 

освітнього процесу вивчати різноманітні сервіси та ресурси інтернету для 

організації мережевих проєктів. 

                                                                                                                   З 18.01.2021 

3.2. Розпочати процес упровадження в практичній діяльності технології 

мережевих проєктів в освітньому процесі. 

                                                                                                                  З 18.01.2021 

3.3. Продовжити роботу з електронними класними журналами. 

               З 18.01.2021 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Керуватися Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) у 

ситуаціях, що мають ознаки булінгу (цькування). 

                                                                                                                      Постійно 

4.2. Пройти навчання на онлайн-курсі “Безпечна і дружня до дитини школа” 

(http://scfs.multycourse.com.ua/ua/ ). 

                                                                                                                         ? 

4.3. Продовжувати роботу щодо створення в закладі освіти атмосфери спільної 

поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної 

взаємодії учасників освітнього процесу . 

http://scfs.multycourse.com.ua/ua/


Постійно 

4.4. Висвітлювати тему протидії булінгу (цькуванню) у рамках виховної роботи 

під час навчання з використанням дистанційних технологій. 

Упродовж   карантину 

5. Вихователям та класним керівникам 1-11-х класів: 

5.1. Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних і 

нешкідливих умов для здобувачів освіти, їх фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я . 

                                                                                                                       Постійно 

5.2. Тримати на контролі поведінку здобувачів освіти; не допускати ситуацій, 

що зможуть призвести до травмування учнів (вихованців), попереджувати всі  

прояви шкільного булінгу. 

                                                                                                                        Постійно 

5.3. Надавати методичну допомогу батькам учнів (вихованців) закладу щодо 

формування і розвитку в дітей навичок безпечної поведінки, дотримання 

правил безпеки життєдіяльності,   правил пожежної безпеки та порядку дій на 

випадок виникнення (виявлення) пожежі. 

                                                                                                                        Постійно 

6. Вихователям дошкільних груп, вчителям школи І ступеня продовжити 

роботу щодо наскрізного упровадження технологій LEGO-конструювання   в 

освітній процес. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

7. Учителям школи І ступеня провести відкриті уроки з використанням LEGO 

“Шість цеглинок” за методикою “Шість цеглинок 2.0.” 

   До 10.03.2021  

8. Вихователям дошкільних груп підготувати матеріали  для участі в проєктній 

ініціативі “Play Book закладу”, “Книга, що оживає” у рамках Всеукраїнського 

фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2021. 

До 28.02.2021 

9. Черевань Н.О., вихователю дошкільної групи, провести відкритий показ 

заняття з художньо-продуктивної діяльності з використанням елементів LEGO-

конструювання на тему “Казка вчить, як на світі жить”. 



 До 30.01.2021.  

10.  Вихователю дошкільної групи Лиманській Ю.С.  провести майстер клас  

для вихователів дошкільних груп  та вчителів школи І ступеня на тему:  

“Фізкультурні LEGO-цікавинки”. 

                                                                                                                До 28.02.2021 

11.  Вихователю дошкільної групи Шеховцовій Я.С.  провести засідання 

«круглого столу» на тему “Формування у дошкільників навичок практичного 

життя, готовність до взаємодії з навколишнім світом” та спортивну розвагу: 

“Здоровим будь!” 

                                                                                                                До 20.03.2021 

12. Керівникам методичних об’єднань Лютко О. М., Скляр І. І., Жуковій І. К., 

Водолажченко Т. В. на чергових засіданнях обговорити результати моніторингу 

рівня навчальних досягнень учнів 3-11-х класів за І семестр 2020/2021 

навчального  року та визначити пріоритетні напрямки у роботі щодо 

подальшого підвищення якісного показника знань з предметів інваріантної 

складової робочого навчального плану. 

                                                                                                                   Січень 2021? 

13. Класним керівникам 3-11-х класів ознайомити батьків із результатами 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2019/2020 

навчального  року. Під час індивідуальних співбесід акцентувати увагу як на 

досягненнях, так і на недоліках у навчанні кожного учня закладу. 

                                                                                                               До 01.02.2021? 

14. Працівникам психологічної служби забезпечити надання консультаційної 

підтримки учасникам освітнього процесу під час навчання з використанням 

дистанційних технологій. 

Упродовж   карантину 

15. Практичному психологу Старець Т.В. провести психолого-педагогічний 

семінар на тему “Ігрова діяльність як ефективний засіб всебічного розвитку 

дитини дошкільного віку”. 

                                                                                                              До 28.02.2021   



16.  Мишак С.М., учителю образотворчого мистецтва, вихователям забезпечити 

участь учнів 1-11-х класів у регіональному турі  Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей”. 

                                                                                                                До 10.02.2021 

17. Осауленко О.Є., соціальному педагогу, розробити анкету для всіх учасників 

освітнього процесу на тему ___________________________________ 

                                                                                                                      Дата 

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор          С.ЄРМАКОВ 
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