
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ і СПОРТУ   

ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С. МИРНЕ  

НАКАЗ 
  31 травня  2018 року                                  № 
Про зарахування в 1 клас 

  

      На підставі п.2 статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту , 

наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку 

зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" 

№367 від 16.04.2018 згідно заяви батьків , копії свідоцтв про народження та  

медичної довідки № 086-1/о: 

 Н А К А З У Ю: 

1. Зарахувати учнями 1 класу:    
 

1) Бордун Єлизавету Василівну 
2) Войтишина Івана Валентиновича 
3) Веремчука Максима В’ячеславовича 
4) Возняка Артема Олександровича 
5) Гапонюк Галину Юріївну 
6) Мельничука Лук’яна Ігоровича 
7) Обозовського Андрія Олександровича 
8) Рихву Михайла Степановича 
9) Хирлюк Надію Вікторівну 
10) Редчук Іванну Ігорівну 

          11)  Швець Вероніку Юріївну 

 2. Класному керівнику  Гребенюк Валентині Анатоліївні  до 5 вересня 2018 

року оформити Особові справи  учнів. 
 3. Прізвища учнів внести в Алфавітну книгу. 
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Директор                                                              В. Климковецька. 
З наказом ознайомлені             В.А.Гребенюк                         О.А.Курилко 



 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ і СПОРТУ   

ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С. МИРНЕ  

НАКАЗ 
  31 серпня  2018 року                                  № 
Про зарахування в 1 клас 

  

     На підставі п.2 статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту , 

наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку 

зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" 

№367 від 16.04.2018 згідно заяви батьків , копії свідоцтв про народження та  

медичної довідки № 086-1/о: 

Н А К А З У Ю: 

1.Зарахувати ученицею 1 класу Ткачук Анастасію Олександрівну 
 2. Класному керівнику  Гребенюк Валентині Анатоліївні  до 5 вересня 2018 
року оформити Особову справу  учениці. 

 3. Прізвище учениці внести в Алфавітну книгу. 

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор                                                              В. Климковецька. 

З наказом ознайомлені             В.А.Гребенюк                         О.А.Курилко 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ і СПОРТУ   

ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С. МИРНЕ  

НАКАЗ 
 04  вересня 2018 року                                                                         № 
Пpo затвердження порядкуоцінювання навчальних досягнень 
учнів першого класу та організацію освітнього процесу 
у Новій українській школі 
  

На виконання наказу МОН України від 20 серпня 2018 року № 924 

«Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів першого класу у Новій українській школі», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових 

освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», рішення 

педагогічної ради закладу освіти від 29.08.2018 року №10 1 

НАКАЗУЮ:  

1.    Вчителю 1 класу Гребенюк В.А.: 
1.1.            Ознайомитися із методичними рекомендаціями щодо 

оцінювання навчальних досягнень та зразком свідоцтва досягнень 

учнів першого класу, затвердженими наказом МОН України від 20 

серпня 2018 року № 924 «Пpo затвердження методичних 
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі»; 
1.2.            Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень 

учнів у першому класі здійснювати формувального характеру 

вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне 

залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання; 
1.3.            Ознайомити батьків зі зразком свідоцтва досягнень учнів, 

затвердженим МОН. Проінформувати про те, що за бажанням, 

батьки можуть залишити свій коментар у свідоцтві, для цього, 

зустрітись з учителем і написати свої побажання на екземплярі, що 

зберігається в школі; 
1.4.            Роздрукувати у жовтні 2018 року два екземпляри свідоцтва у 

чорно-білому вигляді, у форматі А 4 або у форматі А 5; 
1.5.           Забезпечити оформлення 2 частин свідоцтва досягнень: 

-          у жовтні -  в першій частині  відобразити, як проміжний звіт, 

характеристику особистих досягнень учнів; 



-          у травні  - в другій частині провести оцінювання предметних 

компетентностей, як підсумковий звіт, з метою фіксування навчального 

поступу, у якому оцінюється активність дитини, самостійна робота на 

уроці, співпраця з іншими учнями; 
1.6.            Видати один екземпляр батькам або особам, які їх замінюють, 

другий залишити в закладі освіти; 
1.7.            Забезпечити зберігання другого екземпляру свідоцтва 

досягнень в особових справах учнів; 
1.8.            Для оцінювання учнів використовувати чотирирівневу 

систему: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», 

«досягає результату з допомогою вчителя», «ще потребує уваги 

i допомоги»; 
1.9.            Забезпечити створення сприятливих умов для безболісної 

адаптації першокласників  до систематичного шкільного навчання, 

зняття їх статичного напруження із  одночасним  виконанням  
навчальних програм з усіх предметів за виконання наступних 

умов: 
-     при складанні розкладу уроків  дотримуватись оптимального 

співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з 

урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей 

першокласників, а саме: чергувати протягом дня навчальні предмети 

математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, 

курсу «Мистецтво», «Дизайну і технології». 
-     навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження 

— навчання грамоти, англійську мову, математику, — ставити у 

розкладі другими і третіми уроками. 
-     навчальні предмети, пов’язані з активною руховою діяльністю, а 

також предмети «Мистецтво», «Дизайн і технології» проводити на 

третьому-четвертому уроках. 
-     заняття з навчального предмета «Фізична культура» у першому класі 

проводити лише на заключних уроках. 
-     четвер планувати у розкладі як розвантажувальний день. У цей день 

можна проводити уроки з предметів оздоровчо-фізкультурного та 

мистецького спрямування. 
-     упродовж вересня — жовтня на четвертих уроках використовувати, 

нестандартніформи організації навчального процесу  (уроки-екскурсії, 

уроки-імпровізації, уроки-ігри, уроки-театралізації тощо). 
-     уроки фізичної культури протягом перших двох місяців (24 год, по 3 

уроки на тиждень) спрямовувати  в першу чергу на розвиток і 

удосконалення рухів дітей і, за можливості, проводити  на свіжому 

повітрі; 
-     на уроках математики значне місце слід відводити дидактичним іграм, 

дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів 

діяльності. Для розвитку у першокласників просторових уявлень 

корисно використовувати різноманітні дидактичні матеріали: 



будівельні набори, конструктори тощо. Щотижня один урок 

математики доцільно проводити на повітрі; 
-     на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку проводити фізкультхвилинку, 

що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження 

зору, пальчикової гімнастики тощо; 
-     постійно стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під 

час виконання письмових робіт за партою. 
1.10.        Домашні завдання учням першого класу не задавати.(За 

рішенням батьківських зборів та особистим бажанням батьків 

домашні завдання можуть бути виключно рекомендаційного 

характеру); 
1.11.        Забезпечити у  класній кімнаті 1 класу наявності восьми 

осередків де передбачити місце  для організації рухливих ігор   з 

необхідним обладнанням, у тому числі, килим  на підлогу, столи 

невеликих розмірів для проведення настільних  ігор, стенди для 

змінних виставок дитячих робіт, куточок усамітнення тощо; 
1.12.        Уроки інтегрованого курсу «Я досліджую світ» розпочинати 

щодня 5-хвилинним ранковим колом; 
1.13.        Визначити тривалість уроків у 1 класі  - 35 хвилин. У зв’язку зі 

зменшеною тривалістю уроків організувати змістовне дозвілля  
учнів класу під час подовжених перерв; 

1.14.        Години, відведені для підсилення вивчення інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» самостійно розподілити на вивчення 

певних тем навчальної програми. Розподіл годин фіксувати в 

календарному плані, за погодженням директора. Проведені уроки 

відмічати у частині класного журналу, відведеній для предмета, на 

підсилення якого використано ці години; 
1.15.        Взяти під особистий контроль забезпечення усіх учнів 1-го 

класу гарячим харчуванням.  
2.             Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

НВР Курилко О.А. 
  
Директор                                     В.М.Климковецька 
  
З наказом по школі ознайомлені: 
  

 Курилко О.А.                                                           В.А.Гребенюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ і СПОРТУ   

ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С. МИРНЕ  

НАКАЗ 
 
  31 серпня 2018 року                           №  

Про  затвердження  
освітніх програм і структури навчального року 
 

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

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», розпорядження  Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 

988-р «Про  схвалення Концепції реалізації державної політики  у сфері  

реформування  загальної середньої освіти «Нова  українська школа»  на 

період до  2029 року», наказів  Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 405, № 406, № 407,. Розпорядження Колегії Міністерства освіти 

і науки України 23.02.2018, додаток 1,  згідно рішення педагогічної ради №1 

від 31.08.2018  та з метою  виконання  Державного  стандарту початкової 

загальної  освіти,  Державного  стандарту  базової і повної середньої  освіти, 

забезпечення на місцях  необхідних  умов для виконання у повному обсязі   

інваріантної та  варіативної складових  змісту  загальної середньої освіти,  

створення  безпечних  і нешкідливих   умов  навчання учнів  загальноосвітніх  

навчальних закладів, збереження та зміцнення здоров’я  дітей  протягом 

періоду навчання,  забезпечення організованого  початку  2018-2019 
навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. 

Мирне Горохівського району Волинської області  для 1 класу ». 

2.  Затвердити Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. 

Мирне Горохівського району Волинської області  для 2-4 класів. 

3.  Затвердити Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. 

Мирне Горохівського району Волинської області  для 5-9 класів . 



4. Затвердити Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. 

Мирне Горохівського району Волинської області  для 10 класу . 

5. Затвердити Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. 

Мирне Горохівського району Волинської області  для 1 класу ». 

6. Затвердити структуру 2018-2019 навчального року загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня с. Мирне Горохівського району Волинської області 

7.  Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою. 

 

Директор                          В.М.Климковецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ і СПОРТУ   

ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С. МИРНЕ  

НАКАЗ      

 19 березня  2018 року                                                                  №  
Про     затвердження       плану       заходів  
на   2018 - 2029   роки   із  запровадження  
Концепції реалізації   державної  політики 
у сфері реформування загальної середньої  
освіти «Нова українська школа» 
 

На виконання Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану 

заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа, наказу відділу освіти, молоді та спорту Горохівської 

райдержадміністрації  від  02 березня 2018 року №86 «Про затвердження 

плану заходів на 2018 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»,  та з метою реалізації державної політики в галузі освіти 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити план заходів на 2018 - 2029 роки із запровадження  Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» , що додається. 
2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Курилко О.А.: 
2.1. Здійснювати інформаційно-методичний супровід 

запровадження  Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 
2.2. Забезпечити виконання Плану заходів відповідно до термінів.  
2.3. Звітувати на нарадах при директорові про стан виконання Плану заходів. 

                                                                                                                  Щороку.                                                                         
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Директор                                                                          В.М.Климковецька  
З наказом ознайомлені:                                                    О.А.Курилко 
             



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора ЗОШ  
І-ІІІ ступеня с. Мирне 
від 19.03.2018 №  

 
П Л А Н 

заходів на 2018 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної освіти  
«Нова українська школа» 

 
1. Провести інструктивно-методичні наради по ознайомленню з 

Державними стандартом  початкової освіти. 
                                          ЗДНВР 
                        Березень-квітень 2018 

р. 
2. Провести засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів по 

ознайомленню з новими навчальними планами початкової освіти. 
                                       Керівник м/о  
                                 25 травня  2018 р. 

3. Відрядження вчителів, які будуть працювати у 1 класі на тренінгові 

навчання.  
                       Березень-червень  2018 

р. 
4. Надавати методичну допомогу вчителям 1-го класу при дистанційному 

проходженні курсової перепідготовки. 
                                               ЗДНВР 
                                      Протягом року 

5. Здійснити навчально-методичне забезпечення вчителів 1-го класу. 
                                         Відділ освіти, 
                                       Протягом року 

6. Надати допомогу у створенні  нового освітнього середовища. 
                                                                                               Адміністрація     
                                                                                               Червень 2018 р. 

7. Створити умови у школі для навчання дітей  з особливими потребами( за 

потреби). 
                                                                                                Адміністрація 
                                                                                                   2018-2020р. 

8.Облаштувати класну кімнату необхідними меблями, дидактичним 

матеріалом, необхідним для впровадження компетентнісного навчання. 
                                                                                                    Відділ освіти,     



                                                                                                   директор, 
                                                                                            Протягом року 

9. Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом обов’язкового  

оприлюднення. 
                                                                                             Директор школи, 
                                                                                             Постійно  

10. Провести заходи по вивченню професійних стандартів педагогічної 

діяльності вчителя початкової школи. 
                                                                                                Адміністрація, 
                                                                                               Березень-травень 

11. Провести моніторингове дослідження стану  сформованості читацької та 

математичної компетентностей випускників початкової школи. 
                                                                                                  Адміністрація,     
                                                                                                  2018-2020р. 

12. Проводити засідання педагогічної ради по впровадженню нових форм та 

методів роботи в умовах розвитку Концепції Нової української школи. 
                                                                                               Директор школи 
                                                                                               Щороку  

 
 
 
Директор                                                                В.М.Климковецька 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


	НАКАЗ
	НАКАЗ (1)
	НАКАЗ (2)
	04  вересня 2018 року                                                                         №
	НАКАЗ (3)
	НАКАЗ (4)
	Директор                                                                В.М.Климковецька


