МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВАНЬКОВИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ
20 жовтня 2021 р.

с.Ваньковичі

№01-09/95

Про відкриття короткотривалої
дошкільної групи з підготовки дітей
до навчання в освітньому закладі
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (із
змінами), «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичного листа
Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 року № 1/9-411
«Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей
старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах», листів
Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему
роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 19.04.2018
№ 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»,
від 17.08.2005 №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей
у дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію
роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки
навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у
2021/2022 навчальному році», наказу відділу освіти виконавчого комітету
Рудківської міської ради від 18.10.2021р. №01-05/69 «Про відкриття
короткотривалих дошкільних груп з підготовки дітей до навчання», з метою
створення умов для охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку,
якісної підготовки та адаптації дітей до навчання в закладі загальної середньої
освіти,
НАКАЗУЮ:
1. З 01 листопада 2021 року по 29 квітня 2022 р. відкрити короткотривалу
дошкільну групу з підготовки дітей до навчання у закладі загальної середньої
освіти при Ваньковицькому ЗЗСО І – ІІ ст.
2. Затвердити список короткотривалої дошкільної групи з підготовки дітей до
навчання у освітньому закладі при Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст. (Додаток 1).

3. Затвердити режим роботи короткотривалої дошкільної групи з підготовки
дітей до навчання у освітньому закладі при Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст. у
2021-2022 н.р. з урахуванням потреб батьків та періодів найвищої дитячої
працездатності без забезпечення харчування (Додаток 2).
4. Затвердити розклад занять у короткотривалій дошкільній групі з підготовки
дітей до навчання в освітньому закладі при Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст. у
2021-2022 н.р. (Додаток 3).
5. Організувати освітній процес короткотривалої дошкільної групи згідно
програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,
рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України
№1/11-7684 від 01.08.2017 року)
6. Забезпечити додержання вимог санітарного законодавства при проведенні
освітнього процесу.
7. Вихователю короткотривалої дошкільної групи Кавалець О.В.:
7.1. Опрацювати чинні нормативно-правові документи щодо організації роботи
з дітьми 5-річного віку.
7.2. До 28.10.2021р. підготувати необхідний дидактичний матеріал для
організації навчально-ігрової діяльності відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини «Впевнений старт».
7.3. Надавати перевагу при організації освітньої роботи спостереженням,
екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч,
моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової та
пошуково-дослідницької діяльності, інтегрованим заняттям, розробленню
спільних проектів, проведенню розваг.
7.4. Дотримуватись вимог щодо тривалості занять та відпочинку.
7.5. Активізувати роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку щодо
переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання
в першому класі.
8. Заступнику директора з НВР Качмар Н.Л.:
8.1. Забезпечити методичний супровід організації роботи щодо підготовки дітей
до навчання у освітньому закладі.
8.2. Провести інструктивно-методичну нараду з питань організації діяльності
короткотривалої дошкільної групи дітей при освітньому закладі.
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9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор

Олександр НАЙДЕНКО

З наказом ознайомлені:
Качмар Н.Л.
Кавалець О.В.
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Додаток 1
до наказу Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст.
від 20.10.2021 № 01-09/95

Список
короткотривалої дошкільної групи
з підготовки дітей до навчання у освітньому закладі
при Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст.
№
Прізвище, ім’я, по батькові
п/п

Дата
народження

Місце
проживання

1

Плюта Владислав Володимирович

22.10.2015

с.Нижнє

2

Біжик Вероніка Романівна

26.04.2016

с.Нижнє

3

Рибак Данило Андрійович

20.11.2016

с.Нижнє

4

Сабат Максим Іванович

03.07.2016

с.Нижнє

5

Тантала Ярина Андріївна

08.06..2016

с.Ваньковичі

6

Хай Вікторія Романівна

09.05.2016

с.Бірчиці

7

Муха Соломія Ігорівна

12.08.2016

с.Бірчиці

8

Кацюба Владислав Андрійович

02.02.2016

с.Острів

9

Рибак Ростислав Андрійович

29.08.2016

с.Острів

10

Качмар Ангеліна Романівна

05.11.2016

с.Купновичі

Директор

Олександр НАЙДЕНКО
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Додаток 2
до наказу Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст.
від 20.10.2021 № 01-09/95

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
________________Найденко О.В.

Режим роботи
короткотривалої дошкільної групи
з підготовки дітей до навчання у освітньому закладі
при Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст. у 2021-2022 н.р.
Середа
11.40 – 11.55 – прийом дітей
11.55 – 12.10 – ігри, підготовка до занять
12.10 – 12.40 – заняття
12.40 – 12.55 – розвивальні ігри (перерва)
12.55 – 13.25 – заняття
13.25 – 13.55 – прогулянка на свіжому повітрі
13.55 – 14.25 – заняття
14.25 – 14.40 – ігри
Четвер
11.40 – 11.55 – прийом дітей
11.55 – 12.10 – ігри, підготовка до занять
12.10 – 12.40 – заняття
12.40 – 12.55 – розвивальні ігри (перерва)
12.55 – 13.25 – заняття
13.25 – 13.55 – прогулянка на свіжому повітрі
13.55 – 14.25 – заняття
14.25 – 14.40 – ігри
П’ятниця
11.40 – 11.55 – прийом дітей
11.55 – 12.10 – ігри, підготовка до занять
12.10 – 12.40 – заняття
12.40 – 12.55 – розвивальні ігри (перерва)
12.55 – 13.25 – заняття
13.25 – 13.55 – прогулянка на свіжому повітрі
13.55 – 14.25 – заняття
14.25 – 14.40 – ігри
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Додаток 3
до наказу Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст.
від 20.10.2021 № 01-09/95

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
________________Найденко О.В.

Розклад занять
короткотривалої дошкільної групи
з підготовки дітей до навчання в освітньому закладі
при Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст. у 2021-2022 н.р.
Дні тижня
Середа

Четвер

П’ятниця

Зміст роботи

Примітки

1. Мовленнєвий розвиток.
2. Художньо-естетичний розвиток
(ліплення/аплікація).
3. Пізнавальний розвиток (ознайомлення з
навколишнім світом).
1. Пізнавальний розвиток (логіко-математична
діяльність).
2. Фізичний розвиток.
3. Пізнавальний розвиток (ознайомлення з
природою).
1. Мовленнєвий розвиток (цікава граматика у
світі звуків, підготовка руки дитини до
письма).
2. Художньо-естетичний розвиток (малювання).
3. Музичний розвиток.
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