
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) 

 

НАКАЗ 

 

«25» квітня 2022 року  смт Новогуйвинське                           №360 

 

     Про організацію роботи «Школи майбутнього 

першокласника» у 2021-2022 навчальному році 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту»,  відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», листа Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го 

класу закладів загальної середньої освіти», Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти 

для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 , Додатку до листа 

МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», спільного 

плану наступності в роботі з дошкільним закладом освіти, згідно плану роботи 

гімназії та  з метою охоплення всіх дітей дошкільного віку у селищі заняттями з 

підготовки до навчання у гімназії, створення оптимальних соціально-

психологічних умов для подальшого навчання та розвитку особистості дитини, 

ефективної організації початку освітнього процесу дітей у гімназії 

НАКАЗУЮ: 



1.  Відкрити 3 групи з підготовки майбутніх першокласників з 15.08.2022 по 

26.08.2022р. 

2.  Білецькій І.С., заступнику директора з навчально-виховної роботи 

початкових класів, скласти графік роботи груп (Додаток 1). 

3.  Шкільному психологу та соціальному педагогу Сидорук Т.В., 

Салімонович І.В.: 

3.1.Організувати роботу з питань підготовки педагогічних працівників до 

роботи з першокласниками. 

3.2.Організувати  індивідуальні консультації  для  батьків з підготовки 

майбутніх першокласників до навчання у гімназії. 

4.   Керівниками груп призначити: 

           І група  – Білецька І.С.; 

           ІІ група –  Гаврилюк А.В., 

                ІІІ група – Бондар Н.Ю.. 

 5. Керівникам груп з підготовки майбутніх першокласників  

5.1. Довести до відома мешканців селища інформацію про відкриття груп з 

підготовки майбутніх першокласників.       до 14.08.2022 р. 

       5.2. Вести облік занять та відвідування майбутніх 

першокласників.                                                                      Постійно 

5.3.Здійснювати мотиваційну роботу з батьками майбутніх першокласників 

щодо навчання майбутніх першокласників. 

Постійно 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

НВР Білецьку І.С. 

 

           Директор      (підпис існує)                    Людмила МОЗГОВИХ  

  

 

 

 

 



Додаток 1 

Графік роботи “Школи  майбутнього першокласника” 

 

 

№ 

ГРУПИ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 

ЧАС № 

кабінету 

ПІБ 

керівника 

І з 15.08.2022р по 

26.08.2022р. 

 

11.00-12.00 

(заняття з майбутніми 

першокласниками) 

12.00-12.30 

(консультації для  

батьків майбутніх 

першокласників) 

І група –

к.202 

ІІ група -  

к.203 

ІІІ група 

– к.303 

Білецька І.С. 

Гавриюк А.В. 

 

 

Бондар Н.Ю. 

 

ІІІ з 15.08.2022р по 

26.08.2022р. 

 

10.00-11.00 

(консультації для  

батьків майбутніх 

 першокласників) 

306 Салімонович 

І.В. 

ІV з 15.08.2022р по 

26.08.2022р. 

 

12.00-13.00 

(консультації для  

батьків майбутніх 

першокласників) 

305 Сидорук Т.В. 

  

 

 


