
 

 

 Опорний заклад освіти 

 «Грицівський  ліцей» 

Грицівської селищної ради 

Шепетівського району 

Хмельницької  області 
  

 

                                                     Н А К А З 

    28.08. 2020                                Гриців                                               №    -ОД 

 

Про організований початок 

2020-2021 навчального року 

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

освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684, зі змінами від 09.10.2018, листа Міністерства 

освіти і науки України від 05 серпня 2020 року, № 1/9-420 «Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», 

Постанови головного санітарного лікаря України № 42 від 20 липня 2020 

року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби», роз’яснень щодо організації 

безпечного навчання у закладах загальної середньої освіти та порядок 

забезпечення засобами захисту і дезінфекції, наданих заступницею 

Міністерства освіти і науки України Любомирою Мандзій 04 серпня 2020 

року на Едкемп-Толоці, з метою створення належних умов 

для організованого початку 2020/2021 навчального року та забезпечення 

рівного доступу дітей і учнів до якісної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Заступникам директора з навчально-виховної роботи Малишко І.В., з 

виховної роботи Полєвій О.І.: 

1.1. Проводити систематичну роботу щодо забезпечення навчального закладу 

в повному обсязі педагогічними працівниками та ліквідації наявних 

вакантних посад. Здійснити  раціональний розподіл педагогічного 

навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до 

фахової освіти педагогів. 

1.2. Забезпечити участь педагогічних працівників в заходах, які будуть 

проводитися у рамках серпневого педагогічного тижня. Згідно з планом 

роботи відділу освіти. 

 



2.    До 31.08.2020 року забезпечити складання штатного розпису та надати 

його на погодження до відділу освіти. 

3. Забезпечити умови для реалізації конституційного права дітей на 

безперешкодний доступ до закладу освіти для здобуття початкової, 

базової та повної загальної середньої освіти за різними формами 

навчання відповідно до нормативних вимог. 

4.    Затвердити структуру 2020/2021навчального року. (додається) 

5.  Затвердити «Тимчасове положення про Порядок організації 2020-2021 

навчального року». (додається) 

6.  Забезпечити дотримання структури 2020/2021 навчального року 

відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту». 

7.   Завершити організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити 

раціональне комплектування мережі інших класів (груп), не допускати 

випадків набору учнів до класів з перевищенням їх наповнюваності 

більше 30 учнів. 

8.  Забезпечити середній показник наповнюваності класів у 2020/2021 

навчальному році  не нижче рівня 2019/2020 навчального року. 

9.  Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для  

навчання та виховання учнів, приділити особливу увагу організації 

навчання учнів перших класів. Неухильно дотримуватись вимог 

«Тимчасового положення про Порядок організації 2020-2021 

навчального року», . 

10. Затвердити «Освітню програму Грицівського ліцею на 2020/2021 

навчальний рік». (додається) 

11.  Погодити розклад уроків та режим роботи навчального закладу з 

управлінням Держпродспоживслужби в Шепетівському районі. 

12.   Довести до відома педагогічного колективу  інструктивно-методичні 

листи Міністерства освіти і науки України про особливості викладання 

базових навчальних дисциплін у 2020/2021 навчальному році, іншу 

науково-методичну літературу щодо організації та методичного 

забезпечення освітнього процесу упродовж 2020/2021 навчального року. 

13. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Малишко І.В. 

забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації бази 

даних для підготовки звітів у ДІСО (Інформаційній системі управління 

освітою) на початок навчального року, оперативне та якісне їх  ведення 

впродовж навчального року. 

14. Створити відповідні умови для організації навчання учнів 1-х класів. 

15. Забезпечити якісний облік дітей з особливими освітніми потребами та 

здійснити відповідні заходи щодо організації інклюзивного навчання. 

16. Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів 

та пільгових категорій, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах». 

17. Заступнику директора з виховної роботи Полєвій О.І організувати та 

провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань, відповідно до 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

 

 



18.  Затвердити порядок підвозу та розвозу учнів до навчального закладу та 

до дому. (додається) 

19.  Затвердити графік харчування учнів Грицівського ліцею. (додається) 

20.  Класним керівникам 1-11-х класів: 

20.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської 

громадськості щодо дотримання вимог «Тимчасового положення про 

Порядок організації 2020-2021 навчального року». 

20.2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи про порядок 

проходження обов’язкових щорічних профілактичних медичних оглядів 

здобувачів освіти. 

20.3. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості 

щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань 

виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, 

відпочинку. 

20.4. Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням учнями занять та не 

допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків. 

21.   Медичній сестрі: 

21.1. Взяти під контроль проходження медичних оглядів педагогічними 

працівниками та працівниками обслуговуючого персоналу. 

21.2. Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів здобувачів освіти. 

22. Практичному психологу Дубині О.Д. вжити заходів щодо аналізу 

працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х, 11-х класів. 

23. Завідуючій бібліотекою Кохановській В.В. вжити невідкладних заходів 

для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної 

літератури, передбаченої в переліку Міністерства освіти і науки України 

на 2020/20210 навчальний рік, організованого їх розподілу серед учнів. 

24.   Завідуючому господарством Кохановському А.А.: 

24.1. Завершити підготовку навчального закладу до роботи в осінньо-

зимовий  період 2020-2021 років, вжити заходів щодо реалізації 

регіональних програм з енергозбереження. 

24.2. Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, у тому 

числі обладнання навчального закладу приладами обліку споживання 

теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних 

теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, утепленню вікон і дверей.  

24.3. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної 

бази закладу до нового навчального року та створення належних 

санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності, забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти здобувачів освіти. 

25. Даний наказ  розмістити  на  сайті навчального закладу. 

26. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                             Віктор СТАРИЙ 
 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 


