
 

 

 

 

 Нововодолазький ліцей № 1 

Нововодолазької  селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ 

 

14.09.2020         Нова Водолага                                  №___ 

 

Про організацію роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку, які не 

відвідують заклади дошкільної освіти та 

потребують підготовки до школи,  

у 2020/2021 навчальному році 

 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

листів Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про 

систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 

27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 

13.08.2014 №1/9/411 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації 

роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх 

навчальних закладах», наказу відділу освіти Нововодолазької селищної ради 

Харківської області від 28.08.2020 № 85 «Про організацію роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти та 

потребують підготовки до школи, у 2020/2021 навчальному році», з метою 

введення в дію рішення педагогічної ради від 28.08.2020, протокол № 01 та 

оптимальної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в закладі 

загальної середньої освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Призначити відповідальними за підготовку дітей до  навчання у 

шкільному підрозділі  та надання батькам майбутніх першокласників методичної 

допомоги  вчителів початкових класів Карбань Олену Яківну,  Дегтяренко Інну 

Олександрівну. 



 

 

2. Вчителям Карбань О.Я., Дегтяренко І.О. здійснити облік дітей старшого 

дошкільного віку за встановленою формою та облік дітей дошкільного віку 

мікрорайону   закладу освіти, які не відвідують дошкільні заклади. 

             До 07.10.2020 

3. Заняття розпочати після завершення дії режиму адаптивного карантину. 

5. Заступнику директора з навчальної роботи Тиндик О.О. організувати  

прийом заяв від батьків, чиї діти не відвідують заклади дошкільної освіти і 

потребують підготовки до школи, у електронному вигляді на електронну адресу 

закладу освіти n.licey67@ukr.net. 

З 01.10.2020 

6. Затвердити періодичність проведення занять -  щосереди кожного 

місяця. 

7. Затвердити тривалість проведення занять – 25 хвилин, перерв –                              

15 хвилин. 

8. Затвердити розклад проведення занять із майбутніми першокласниками 

на 2020/2021 навчальний рік (додається). 

9. Затвердити календарний план проведення занять за Програмою розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 

 10. Практичному психологу Ляшенко В.М. організувати консультативний 

пункт  з метою надання батькам методичної допомоги. 

Упродовж року 

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи О.О.Тиндик 

 

Директор  ліцею                                                                 Олександр КОВАЛЕНКО 

 

З наказом від 14.09.2020 №___ ознайомлені: 

 

Тиндик О.О. 

Дегтяренко І.О. 

Карбань О.Я. 

Ляшенко В.М. 

mailto:n.licey67@ukr.net


 

 

 Додаток                                                           

до наказу директора  

Нововодолазького ліцею №1  

від 14.09.2020 №____          

 

 

 Розклад  

 проведення занять із майбутніми першокласниками  

Нововодолазького ліцею № 1 Нововодолазької селищної ради  

Харківської області 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

 

 

Учитель День тижня Початок занять Кабінет 

Карбань Олена 

Яківна  

Середа 

  

14.00 № 4 

Дегтяренко Інна 

Олександрівна  

14.00 № 6 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ліцею                                                                 Олександр КОВАЛЕНКО 

 

 

 


