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НАКАЗ 

22.08.2022                                                                          №104 

 

         «Про організацію освітнього   

                    процесу в школі у 2022/2023 навчальному році» 

 

Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 «Про 

початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», 

листа МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022 «Методичні рекомендації щодо 

організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», згідно з Освітніми 

програмами закладу та Статутом закладу, Акту оцінки комунального закладу щодо 

можливості використання його приміщень в якості найпростіших укриттів від 

13.07.2022   

 

НАКАЗУЮ: 

1. На період тривалості воєнного стану та відповідно до висновку про 

можливість використання будівлі для укриття населення як найпростішого укриття 

організувати освітній процес у закладі освіти за дистанційною формою навчання. 

2. Затвердити: 

2.1. Інструкцію з безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу 

«Як поводитися під час бойових дій» (додаток 1); 



2.2. Інструкцію з безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу 

у разі проведення занять у закладі і увімкнення сигналів тривоги 

(додаток 2); 

2.3. Інструкцію з безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу 

«Безпека учнів під час дистанційного навчання в умовах воєнного 

стану» (додаток 3); 

2.4. Інструкцію з охорони праці  працівників закладу в умовах  

дистанційного навчання (додаток 4).   

3. Призначити відповідальних за організацію дистанційного навчання Фастовець 

Ольгу Миколаївну, заступника директора з навчально-виховної роботи та Попрійчук 

Наталію Петрівну, заступника директора з виховної роботи.   

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фастовець Ользі 

Миколаївні: 

4.1. Перевести в онлайн-формат  проведения  нарадчих заходів, робочих 

зустрічей.    

4.2. Максимально перевести працівників на роботу у віддаленому доступі шляхом 

застосування електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій зі 

збереженням заробітної плати.  

4.3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед колективу закладу освіти  

та учасників освітнього процесу про дії під час оголошення сигналу 

«Повітряна тривога». 

4.4. Забезпечити відстеження результатів навчання учнів. 

5. Заступнику директора з виховної роботи Попрійчук Наталії Петрівні 

ознайомити учасників освітнього процесу з інформацією, яка розміщена на 

вебсайті закладу у розділі «Освітня діяльність. Нова українська школа» на 

сторінці «Дистанційне навчання» щодо організації освітнього процесу за 

дистанційною формою. 

6. Працівникам закладу суворо дотримуватися наступних вимог під час 

організації освітнього процесу: 

6.1. Припиняти освітній процес під час оголошення сигналу  «Повітряна тривога»; 



6.2. Працівникам закладу, які знаходяться в на робочому місці в закладі під час 

оголошення повітряної тривоги, потрібно негайно покинути приміщення 

закладу та пройти в найближче укриття.                                      

7.Затвердити таку структуру навчального року в закладі: 

7.1.У зв’язку із відзначенням Початку навчального року, Свято Першого 

дзвоника провести   онлайн 01 вересня о 9.00 для 1-А, 1-Б, 9, 11 класів, о 10.00 для 

учнів 2-А, 2-Б, 4-А, 5, 6, 7, 8, 10 класів, о 11.00 для учнів 3-А, 3-Б, 4-Б класів; 

7.2.Заняття 01 вересня 2022 року розпочати уроком на тему «Ми українці: 

честь і слава незламним!»  

7.3.Закінчити 2022/2023 навчальний рік  31 травня 2023 року, 

7.4.Навчальний рік поділити на ІІ семестри:  

І семестр -  з 01 вересня по 28 грудня 2022 року 

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року  

7.5.Протягом навчального року провести канікули у такі терміни: 

осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року 

зимові - з 29 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року 

весняні -  з 27 березня по 02 квітня 2023 року     

8.Затвердити такий режим роботи школи: 

- розклад дзвінків: 

І зміна 

          1 урок – 8
30

-9
15

 

          2 урок – 9
25

-10
10

 

 3 урок – 10
30

-11
15

 

 4 урок – 11
35

-12
20

 

 5 урок – 12
40

-13
25

 

 6 урок – 13
30

-14
15

 

  7 урок – 14
20

-15
05 

          8 урок – 15
10

-15
55

 

ІІ зміна (3 – 4, 5-Б,  6-Б клас) 

          1 урок – 13
25

- 14
10

 

          2 урок – 14
15

- 15
00

 

 3 урок – 15
10

- 15
55

 

 4 урок – 16
00

- 16
45

 



 5 урок – 16
55

- 17
40

 

 6 урок – 17
45

- 18
30 

          7 урок – 18
40

-19
25 

- графік харчування здобувачів освіти: 

10
10

 – 2-А, 2-Б, 4-А, класи 

11
55

 – 1-А, 1-Б, 5 - 11 класи 

12
20

 – 3-А, 3-Б, 4-Б класи 

ГПД працює з 13.00
 
 до 16.00  

Освітній процес організувати за 5-денним тижневим режимом роботи. 

8.1.Встановити таку тривалість уроків:  

- у 1-А,1-Б класі – 35 хвилин 

- у 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класах – 40 хвилин 

- у 5-11 класах – 45 хвилин 

8.2.Встановити таку тривалість перерв між уроками:  

1 клас – 20 хвилин та перерва після 2 та  3 уроку – 30 хвилин 

2 – 4  класи – 15 хвилин та перерва після 2, 3 уроку – 25 хвилин 

5 -  11 класи – 10  хвилин та перерва після 2, 3 уроку – 20 хвилин 

9. Затвердити розклад навчальних занять з використанням технологій дистанційного 

навчання з дотриманням вимог пункту 8 розділу V Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 

25.09.2020 № 2205: 

• для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;  

• для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;  

• для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;  

• для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;  

• для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині 

занять – 20 хвилин;  

• при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-

30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому 

навчальному занятті; 

10. Робота факультативів, курсів за вибором, консультацій проводиться за  окремим 

графіком. 



11. До 05.09  та 17.01 вчителям-предметникам скласти календарне планування, 

враховуючи Освітні програми та програми відповідних предметів.    

12.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фастовець Ользі Миколаївні 

здійснювати систематичний контроль за освітнім процесом та оформленням 

шкільної документації. 

13.  Контроль за виконанням наказу покладаю на себе. 

 

 

Директор школи                      Н. В. Ярошенко  

 


