
 

 

 

УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки 

Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради 

Гімназія № 9 

 Новоград-Волинської міської ради  Житомирської області 

11700 м. Новоград-Волинський, вул. Гоголя, 9   

тел.  0954005519 

Електронна адреса: school09nv@gmail.com 

Код ЄДРПОУ 22060250 

НАКАЗ 

 

31.08.2022                                                            № 97-о 

 

Про організацію освітнього процесу 

у 2022/2023 навчальному році 

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року, розділу V наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», на виконання рішень: 

виконавчого комітету міської ради від 25.08.2022 № 503 «Про організацію роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році», колегії управління освіти і науки 

від 25.08.2022 року «Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти Новоград-

Волинської міської територіальної громади  у 2022-2023 навчальному році», наказу 

управління освіти та науки Новоград – Волинської міської ради від 25.08. №134, протоколу 

засідання педагогічної ради закладу від ____30.08.2022__№ 1  , а також з метою належної 

органiзацiї освітнього процесу в закладі у 2022/2023 навчальному році для досягнення 

результатів навчання відповідно до встановленого обсягу навчального навантаження та з 

урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 

дітей 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати такий  формат навчання здобувачів освіти Гімназії № 9: 

1-4 класи навчаються на базі ДНЗ №15; 

1А,  1Б класи – офлайн навчання; 

2-4 класи – змішана форма навчання ( І – ий  тиждень- офлайн, ІІ- тиждень – онлайн); 

4А клас- дистанційна форма навчання до 26.09.22р, 3А клас- дистанційна форма навчання до 

15.09.22р.  

5-11класи – дистанційна форма навчання; 

1 учень- індивідуальна форма навчання (сімейна(домашня) форма навчання) 

2 учнів – індивідуальна форма навчання(педагогічний патронаж) 

32 учні – дистанційна форма навчання( за кордоном, за межами області) 

 

2.  Організувати освітній процес за такими циклами: 

1) 1-2 класи – адаптаційно-ігровий; 

2) 3-4 класи – основний; 

3) 5-6 класи – адаптаційний; 

4) 7-11 класи – базове предметне навчання; 



 

 

 

3. Затвердити таку структуру 2022/2023 навчального року 

 І семестр: з 01 вересня до 30 грудня 2022 року  

ІІ семестр: з 30 січня до 14 червня 2023 року 

Канікули: 

Осінні: з 31 жовтня до 04 листопада 2022 року 

Зимові: з 02 січня 2023 року до 27 січня 2023 року 

Весняні: з 03 квітня до 07 квітня 2023 року 

Літні: з 15 червня до 31 серпня 2023 року 

І семестр: 82 навчальні дні, канікули: 25 днів  

ІІ семестр: 93 дні, весняні канікули 5 днів 

За графіком навчальних днів – 175 

Канікули 30  днів 

 

4. Затвердити основні форми організації освітнього процесу (типи уроків): 

формування компетентностей;  

розвиток компетентностей;  

перевірка та/або оцінювання навчальних досягнень (компетентностей) учнів;  

корекція основних компетентностей;  

комбінований урок. 

5. Заступникам директора Дейнеці Л.В., Зароднюк О.А. скласти розклад занять учнів згідно 

освітніх програм та вимог Санітарного регламенту (до 31.08.22р.) 

6. Організувати сімейну та індивідуальну форми навчання згідно заяв батьків. 

7. Скласти графіки проведення батьківських зборів, зустрічей з дітьми, уникаючи скупчень 

людей (до 31.08.22р.). 

8. Підготувати наказ про тижневе навантаження вчителів 1-11 кл. ( до 31.08.2022р.) 

9. Класним керівникам 1-11кл. 

9.1. Провести батьківські збори, зібрати заяви – згоди  батьків про ознайомлення із формами 

навчання та зобов’язанням забезпечити своїх дітей технічними засобами навчання, 1-4 кл.за 

згодами перебувати  в укритті ДНЗ №16 під час сигналу «Повітряна тривога» (до 31.08.22р.) 

9.2. Провести евакуаційні тренувальні заняття з учнями 1-4 кл.в ДНЗ №16 (до 31.08.22р) 

9.3. Підготувати інформацію про учнів Гімназії № 9  за формами статистичного звіту ( до 

06.09.22р.) 

9.4. Керівникам предметних комісій провести методичні засідання, розглянути питання  

щодо організації освітнього процесу, методичні рекомендації викладання предметів, критерії 

оцінювання   в 5, 6-11кл. (до 31.08.22р) 

10. Учителям підготувати календарні плани на затвердження згідно графіка. 

11. Заступнику директора Зароднюк О.А. провести цільові інструктажі про організацію 

освітнього процесу в умовах воєнного стану та алгоритму дій під час сигналу «Повітряна 

тривога» для педагогічного та технічного персоналу.                                                                              

12. Внести зміни в організацію роботи та в посадові інструкції мед.дієт.сестри  

Лемешко С.С.- Гімназія № 9 – ДНЗ № 15. 

13. Відповідальному  за охорону праці Зароднюк О.А. провести інструктажі для працівників 

Гімназії № 9, які тимчасово будуть працювати на базі ДНЗ № 15. 

14. Завгоспу Хаїнському В.В. забезпечити засобами гігієни навчальні приміщення ДНЗ №15. 

15 . Затвердити режим роботи школи (додаток 1)  

 



 

 

16. Учителям початкових класів внести зміни в акти передачі матеріальних цінностей з 

Гімназії № 9 у ДНЗ № 15. (Працівники бухгалтерії). 

17. Затвердити розклад дзвінків (додаток 2). 

18. Затвердити графік роботи працівників(додаток 3) 

19. Затвердити графік чергування дирекції школи (додаток 4) 

20. Затвердити Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти в закладі (протокол засідання педагогічної ради №1 від 30.08.2022р.). 

21. Затвердити Положення про дистанційну форму навчання. (протокол засідання 

педагогічної ради №1 від 30.08.2022р.).). 

22. Затвердити Положення про педагогічну раду (протокол засідання педагогічної ради №1 

від 30.08.2022р.).). 

23. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дейнеці Л.В. опублікувати наказ на 

сайті закладу. ((протокол засідання педагогічної ради №1 від 30.08.2022р.).) 

24. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  школи        Лідія Хоменко  

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

урок –  
до наказу  

від 30.08.2022 року №  

 

 

 

Розклад дзвінків 
 

1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

3 урок – 10.20 – 11.05 

4 урок – 11.15 – 12.00 

5 урок – 12.10 – 12.55 

6 урок – 13.05 – 13.50 

7 урок – 14.00 – 14.45 

 


