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

НАКАЗ

Заброди №

Про організацію роботи
з дітьми, що не відвідують
заклади дошкільної освіти
у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 
освіти щодо організації навчально-виховного процесу», наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615 «Про 
затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», на 
виконання листів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2017 
№ 1/11-7684 «Про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України» у новій редакції освітньої програми для дітей старшого 
дошкільного віку «Впевнений старт», від 28.04.2015 №1/9-215 «Щодо обліку 
дітей дошкільного віку», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з 
дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 
№ 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010 
№ 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 29.07.2011 
№ 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних 
навчальних закладах», наказу відділу освіти Богодухівської районної державної 
адміністрації від 05.11.2018 року № 204 «Про організацію роботи з дітьми, 
що не відвідують заклади дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році» 
з метою задоволення освітніх потреб населення, та формування готовності 
дитини до шкільного навчання, наказую:

1 .Призначити відповідальним за проведення підготовчих занять з 
майбутніми першокласниками Ратушну А.І.

2. Відповідальному за підготовку дітей п'ятирічного віку Ратушній А.І.:
1) Використовувати освітню програму для дітей старшого дошкільного

віку «Впевнений старт» (лист МОНУ від 01.08.2017 № 1/11- 7684 «Про 
надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України») для 
підготовки дітей до шкільного навчання.

2) Розробити систему заходів взаємодії з батьками майбутніх 
першокласників з питань формування педагогічної культури, правових знань,



компетентності, активної життєвої позиції, допомоги в організації змістовного 
дозвілля дітей, навчання поводження в екстремальних умовах

Упродовж 2018/2019 навчального року 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю
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