
ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
30. 08.2019  №

смт Володарка

Про організацію освітньої роботи
з дітьми в закладах дошкільної освіти, 
навчально-виховних комплексах, 
закладах загальної середньої освіти 
Володарського району 
у 2019/2020 навчальному році

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний 
навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 
закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину в 
дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності 
(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших 
нормативно - правових актів, листа Міністерства освіти і науки України від 
02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної 
освіти у 2019/2020 навчальному році»,з метою підвищення якості освіти, 
забезпечення її інноваційного розвитку, змістовної організації освітньої, 
виховної роботи в закладах дошкільної освіти, запобігання навчальному 
перевантаженню дітей раннього та дошкільного віку

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів дошкільної освіти, навчально-виховних 
комплексів, закладів загальної середньої освіти.

1.1. Організувати освітню роботу в закладах дошкільної освіти у 
2019/2020 навчальному році відповідно до Інструктивно -  методичних 
рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують 
здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (Лист 
Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419).



1.2. Реалізовувати зміст освітнього процесу в закладах дошкільної 
освіти в межах Базового компонента дошкільної освіти за чинними 
комплексними і парціальними програмами, рекомендованими Міністерством 
освіти і науки України або схваленими науково-методичною радою КНЗ 
КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів» для використання в закладах дошкільної освіти.

1.3. Надати педагогічним працівникам право вибору освітніх програм 
для використання в роботі, перелік та особливості реалізації яких обговорити 
та схвалити педагогічною радою закладу.

1.4. Затвердити на педагогічній раді, найбільш ефективну та зручну 
для педагога модель та форму календарного планування освітньої роботи з 
вихованцями, до 01.09.2019року.

1.5. Спрямувати освітній процес на досягнення соціально-значущих 
результатів -  набуття життєвої компетентності, розвиток базових якостей 
особистості в різних видах діяльності.

1.6. Сприяти тому, щоб дитина під час організації навчально -  
пізнавальної діяльності отримала доступний віку обсяг інформації та 
практично засвоїла важливі уміння та навички, опанувала систему моральних 
цінностей, отримала життєвий соціальний досвід спілкування та доречної
поведінки.

1.7. Здійснювати оснащення освітнього процесу відповідно до 
Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для 
закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 
19.12.2017 № 1633.

1.8 Створити безпечні умови для перебування дітей у закладі 
дошкільної освіти, (лист МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо 
організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності у закладах дошкільної освіти »).

1.9. Сприяти забезпеченню наступності між дошкільною 
та початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська
школа».

1.10. Впроваджувати в роботу закладів дошкільної освіти елементи 
стратегії Нової української школи такі як: особистісно-орієнтована модель 
навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграція освітніх 
напрямків та педагогіка партнерства.

1.11. Дотримуватись при складанні розкладів занять та розподілу часу 
на процеси життєдіяльності дітей різних вікових груп, домірних віку норм 
тривалості занять, раціонального чергування видів діяльності (розумової,



рухової, практично-прикладної) враховуючи гранично допустиме 
навантаження на дитину, встановлене наказом МОН України від 20.04.2015 
№ 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у 
дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

2. Районному методичному кабінету (Ганжалавій Л.Є).:
2.1. Провести інструктивно-методичну нараду для вихователів

2.2. Надавати працівникам закладів дошкільної освіти науково - 
методичну допомогу з питань організації освітнього процесу .

2.3. Розмістити наказ на інформаційному сайті районного методичного 
кабінету та відділу освіти Володарської райдержадміністрації .

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу 
Володарським районним методичним кабінетом Гончарук А.М..

до 02 вересня 2019 року.

В. РАФАЛЬСЬКА


