
 

 

 

УКРАЇНА                                                                                                                           

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  

   НАКАЗ 

                   24.12.2019 р.                                         с. Великі Озера                                                          №277  

           Про підсумки вивчення стану                                                                                                

забезпечення  якості освіти та створення                                                                                                                                                     

належних умов навчання  для учнів 1 класу  

 

На  виконання  річного  плану  роботи закладу,  в період з 19 листопада 

2019 р. по 30 листопада 2019 р. адміністрацією школи здійснено вивчення 

стану забезпечення якості освіти та створення належних умов навчання для 

учнів 1 класів у 2019/2020 навчальному році, з метою визначення 

оформлення, схвалення, затвердження освітньої програми закладу (ст. 15 

Закону "Про загальну середню освіту": 

- наявність програм, за якими здійснюється освітній процес;  

зарахування учнів до 1 класу (№  наказу, дата, оформлення особових 

справ учнів, заява батьків з відповідною резолюцією керівника закладу;  

свідоцтво про народження, завірено належним чином; інформація про 

реєстрацію);  

- наявність в особових справах учителів перших класів копій 

сертифікатів про проходження курсів підвищення кваліфікації: онлайн-

курси на EdEra, курси вчителів НУШ; 

- організація освітнього простору (Накази МОН України 13.02.2018 

№137; 23.03.2018 №283);  

- наявність осередків: осередок для вчителя; дитячої бібліотечки;  зони 

відпочинку учнів; живої природи; художньо-творчої діяльності; для 

гри; тематичний; навчально-пізнавальної діяльності); 

-  наявність у класному приміщенні 1 класу засобів навчання та 

обладнання для реалізації освітніх галузей (друковані засоби навчання 



(таблиці); моделі; муляжі; інструменти; прилади і пристосування; 

інвентар; об’єкти натуральні); 

-  наявність у класному приміщенні 1 класу засобів навчання та 

обладнання для реалізації освітніх галузей (друковані засоби навчання 

(таблиці); моделі; муляжі; інструменти; прилади і пристосування);  

- наявність технічних засобів навчання (комп’ютер/ноутбук; 

багатофункціональний пристрій (кольоровий принтер); ламінатор; 

інтерактивний проектор; телевізор, інше); 

-  наявність стенду для змінної виставки дитячих робіт (дитячі 

портфоліо); 

- оформлення класних журналів:  

- контроль за веденням класного журналу з боку керівництва закладу; 

- заповнення Свідоцтва досягнень учнів (Наказ МОН України 20.08.2018 

№924, лист МОН України 24.10.2018 №2.2-2937) - перша частина - у 

жовтні (наявність у особовій справі учня);  

- забезпечення підручниками (наявність в учнів відповідно до 

замовлення); 

- наявність шкільного веб-сайту: заповнення рубрики Нова українська 

школа (НУШ);  

- наявність необхідних документів про отримання (бюджетні та 

позабюджетні кошти), взяття на баланс засобів навчання, обладнання 

тощо.  

    У школі  схвалено та затверджено освітню програму закладу (ст. 15 Закону 

"Про загальну середню освіту") - наказ по Великоозерянському НВК №137 

від 02.09.2019 р. Освітній процес здійснюється за програмою  Савченко. 

Зарахування учнів до 1 класу відбулось відповідно до Інструкції 31 травня 

2019 року, наказ №99. Для першокласників оформлено особові у яких 

розміщено:  

- заяви батьків з відповідною резолюцією керівника закладу,  

- свідоцтво про народження, завірено належним чином. 

   Учнів, які навчаються в інклюзивних класах, у  1-му класі немає.  

   В  особових справах учителів перших класів наявні копії сертифікатів про 

проходження курсів підвищення кваліфікації та онлайн-курси на EdEra, 

сертифікатів   курсів вчителів  НУШ. Згідно наказу МОН України 13.02.2018 

№137; 23.03.2018 №283 вчителями першого класу створено осередки:  

- осередок для вчителя;  

- дитячої бібліотечки;  

- зони відпочинку учнів;  

- художньо-творчої діяльності;  

- для гри;  

- тематичний;  



- навчально-пізнавальної діяльності. Деякі з них потребують певного 

доопрацювання та вдосконалення. 

У класному приміщенні 1 класу наявні  засоби навчання та обладнання 

для реалізації освітніх галузей, а саме: 

-наочність: куточок природи, куточок «Щоденні новини», таблиця 

«Алфавіт», набір друкованих букв та цифр; 

- ігрові набори Lego six briks; 

- глобус великий; 

- танграм; 

- дошки (крейда/маркер); 

-обладнання (контейнери з канцелярським приладдям, папір, пластилін, 

клей). 

            А також наявні деякі технічні засоби навчання: ноутбук, принтер, 

телевізор.  

       Класний журнал заповнено згідно Інструкції щодо заповнення 

класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 

№ 412, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за 

№ 472/26917, та з урахуванням методичних рекомендацій щодо 

заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 

21.09.2015 № 2/2–14-1907-15).  

     Відповідно до Наказу МОН України 20.08.2018 №924, лист МОН 

України 24.10.2018 №2.2-2937) Свідоцтво досягнень учнів оформлено 

(перша частина - у жовтні), знаходяться у особовій справі, але розроблено 

з певними помилками та  недоліками, які потребують корекції.  

        Вчителем 1 класу оформлено стенд для змінної виставки дитячих 

робіт, а також  розпочато роботу над  створенням дитячих портфоліо.  

       Учні 1 класу  забезпечені підручниками відповідно до замовлення. 

       На шкільному веб-сайті створено та розпочато заповнення рубрики 

«Нова українська школа (НУШ)». З боку керівництва закладу ведеться 

контроль за веденням класного журналу.   

     У школі наявні  всі документи про отримання бюджетних коштів та 

взято  на баланс засоби навчання та обладнання. Уся інформація про 

отримані засоби навчання та обладнання за бюджетні кошти висвітлена на 



шкільному веб-сайті у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість 

закладу освіти» , а саме  «Фінансово-господарська діяльність».  

Виходячи із вищезазначеного,                                           

НАКАЗУЮ: 

1. Усунути помилки допущені при заповненні Свідоцтва досягнень учнів.  

До 27.12.2019 р. 

2. Поповнювати  рубрику «Нова українська школа в дії» на шкільному 

веб-сайті методичними рекомендаціями, навчальними матеріалами, 

розробками уроків та виховних годин,  іграми. 

 Постійно 

3. Особливу увагу приділяти збереженню та зміцненню фізичного 

здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. 

Постійно  

4. Вдосконалювати навчальну діяльність як об’єкт спеціального 

формування   уміння вчитися. 

Постійно  

5. Щоденно звертати увагу на оволодіння учнями  загальнонавчальними 

вміннями і навичками, навчально-організаційними, 

загальнопізнавальними, контрольно-оцінними, для визначення 

успішності та навчальної діяльності учнів.  

Постійно  

6. Більше уваги приділяти системі міжпредметних зв’язків відповідно до 

можливостей програмового  матеріалу з різних предметів та 

обов’язкового обліку попереднього  рівня  оволодіння ним.  

7. Облаштувати куточки  коридора та подвір’я  для організації рухливих 

ігор. 

До 10 березня 2020р. 

8. Проводити роботу по обміну досвідом  педагогічних працівників з 

метою підготовки до запровадження ігрових та діяльнісних методів 

навчання НУШ. 

9.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                      

Директор                                                                            Марія ХАРКЕВИЧ 

З наказом ознайомлені:                 

В. М. Єсіпко                                            

М. І. Чурилович 

 

 



 

 

 

 


