
Відділ освіти
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області 

Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ
11.08,2017 с.Заброди №

Про підготовку та організований 
початок 2017/2018 навчального 
року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), з урахуванням листа Міністерства освіти і 
науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального 
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа 
Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 
12 червня 2017 № 01-38/2401 «Про формування навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік» , з метою 
створення належних умов для організованого початку 2017/2018 навчального 
року в навчальному закладі та забезпечення рівного доступу дітей і учнів до 
якісної освіти

НАКАЗУЮ:
1 .Педагогічному колективу:
1)Ужити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки 
навчального закладу до організованого початку 2017/2018 навчального року з 
метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців і учнів.

До 16.08.2017
2) Забезпечити дотримання структури 2017/2018 навчального року відповідно 
до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Протягом року

3) Ужити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для 
навчання та виховання учнів, приділити особливу увагу організації навчання 
учнів перших класів.

До 01.09.2017



4) Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів вихованців, учнів та 
працівників навчального закладу.

До 01.09.2017

5) Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації баз 
даних загальноосвітніх навчальних закладів «Курс: Освіта» для підготовки 
звітів в ІСУО (Інформаційній системі управління освітою) на початок 
навчального року та оперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року.

До 05.09.20І 7

6 ) Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань 
за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних 
рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської 
громадськості.

01.09.2017

7) Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових 
категорій, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах».

Упродовж 2017/2018 навчального року

8)Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять та не 
допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

Упродовж 2017/2018 навчального року

9) Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 
шкільного віку» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2016 № 437, та охопити всіх дітей шкільного віку обов’язковою 
базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

Упродовж 2017/2018 навчального року

10) Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо 
навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання 
домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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