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Про підготовку та організований початок 

2021/2022 навчального року в закладах 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти Індустріального району міста Харкова 

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205; Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234; протокольного 

рішення за результатами селекторної наради під головуванням Заступника 

Керівника Офісу Президента України від 19.07.2021, Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684; постанов Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 22.07.2020 №641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 24.03.2021 №305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 28.07.2021 №787 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020 р. №1236», постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 23.04.2021 №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
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освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», Положення про інституційну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 23.04.2019 №536, Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 № 955), 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  

від 08.09.2020 № 1115, наказів Міністерства освіти і науки України  

від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», від 05.05.2021 №498 «Деякі питання проведення 

у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 08.09.2020 №1115 

«Деякі питання організації дистанційного навчання», від 14.05.2021 №528 

«Деякі питання проведення у 2021/2022 навчальному році державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»,  

від 12.07.2021 №795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів 

загальної середньої освіти», від 13.07.2021 №813 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів  

1-4 класів закладів загальної середньої освіти», листів Міністерства освіти  

і науки України від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.», 

розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.07.2021 

№417 «Про створення спільної робочої групи для вивчення стану закладів 

освіти Харківської області з урахуванням заходів реформи шкільного 

харчування», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради  

від 12.06.2019 №430 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради  

від 25.03.2021 №62 «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів», 

від 02.08.2021 № 475 «Про підготовку та організований початок 2021/2022 

навчального року в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти міста Харкова», розпорядження виконавчого комітету Харківської міської 

ради від 02.08.2021 №24 «Про заходи щодо попередження росту чисельності 

захворювань на COVID-19 на території міста Харкова», з метою створення 

належних умов для організованого початку 2021/2022 навчального року в закладах 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти м. Харкова та забезпечення 

рівного доступу дітей і  учнів до якісної освіти 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику начальника Управління освіти Грицун Н.О. узагальнити 

матеріали про звітування керівників закладів освіти району та надати  



                                                                                                                                                                                                

 

 

 

3 

до Департаменту освіти Харківської міської ради. 

До 15.09.2021 

2. Завідувачу Центру освітніх технологій Управління освіти  Куртовій О.Я.: 

2.1. Передбачити проведення педагогічних заходів з урахуванням карантинних 

обмежень. 

Серпень – вересень 2021 року 

2.2.  Організувати заходи щодо підготовки педагогічних працівників до 

можливого використання в освітньому процесі технологій дистанційного 

(змішаного) навчання. 

Серпень – вересень 2021 року 

3. Заступнику начальника Управління освіти Грицун Н.О., методисту 

Центру освітніх технологій Управління освіти Провозьон В.Г.: 

3.1. Забезпечити раціональне комплектування мережі класів (груп), 

гуртків закладів освіти. 

Згідно з нормативно визначеними термінами 

3.2. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити 

заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних 

форм дошкільної освіти. 

До 22.09.2021 

3.4. Надати до Департаменту освіти Харківської міської ради показники 

шкільної мережі на 2021/2022 навчальний рік для підготовки рішення 

виконавчого комітету Харківської міської ради. 

09.09.2021 

 

4. Методисту Центру освітніх технологій Звездіній О.В. здійснити 

вичерпних заходів щодо організації забезпечення здобувачів освіти 

підручниками, посібниками та іншою навчальною літературою, передбаченої 

в переліку Міністерства освіти і науки України на 2021/2022 навчальний рік. 

Серпень – вересень 2021 року 

5. Головному спеціалісту Халіній Н.М. організувати забезпечення 

оснащення кабінетів початкової школи необхідним обладнанням для 

впровадження концепції Нової української школи. 

До кінця 2021 року 

6. Методисту Центру освітніх технологій Кіріній С.В. здійснити облік 

дітей з особливими освітніми потребами. 

До 30.09.2021 

7. Методисту Центру освітніх технологій Моісєєвій Н.М. надати до 

Департаменту освіти Харківської міської ради: 

7.1. Інформацію про проведення свята «Першого дзвоника» у закладах 

загальної середньої освіти за встановленою формою (додаток), (у разі проведення). 

До 16.08.2021 

7.2. Оперативну інформацію про організований початок 2021/2022 

 навчального року. 

До 09:15 01.09.2021 

7.3. Інформацію про кількість учнів, які приступили й не приступили до 
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занять 1 вересня 2021/2022 навчального року в закладах освіти та про вжиті 

заходи щодо залучення таких дітей до навчання. 

01.09.2021 

8. Головному спеціалісту Паламар Д.Л. надати до Департаменту освіти 

Харківської міської ради інформацію щодо руху учнів закладів освіти 

впродовж літа 2021 року та кількісний склад на початок 2021/2022 навчального 

року (за встановленою формою). 

10.09.2021 

9. Головному спеціалісту Дворник О.М. надати до Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

9.1. Узагальнену інформацію про проведення медичних оглядів учнів до 

початку навчального року. 

До 03.09.2021 

9.2. Інформацію про стан забезпечення закладів освіти медичними 

працівниками. 

Щомісяця до 05 числа 

10. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Управління освіти 

Матвієнко Л.І. забезпечити складання та погодження штатних розписів 

закладів освіти відповідно до нормативних вимог. 

Вересень 2021 року 

11. Керівникам закладів освіти району: 

 11.1. Ужити необхідних заходів щодо підготовки закладів до нового 

навчального року, завершення першочергових ремонтних робіт та створення 

належних санітарно-гігієнічних умов. 

Серпень – вересень 2021 року 

11.2. Забезпечити виконання вимог, визначених нормативними документами, 

що регламентують діяльність закладів освіти в умовах обмежувальних 

карантинних заходів. 

До закінчення карантину 

11.3. Організувати проведення адресної інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з учасниками освітнього процесу щодо функціонування закладів освіти 

в умовах нормативно встановлених карантинних обмежень. 

Постійно 

11.4. Забезпечити розроблення у закладі освіти алгоритму проведення 

протиепідемічних заходів та організації освітнього процесу в період карантину 

з урахуванням особливостей функціонування закладу. 

Серпень 2021 року 

  11.5.Передбачити проведення педагогічних заходів з урахуванням 

карантинних обмежень. 

Серпень – вересень 2021 року 

11.6.Здійснити заходи щодо підготовки педагогічних працівників до 

можливого використання в освітньому процесі технологій дистанційного 

(змішаного) навчання. 

Серпень – вересень 2021 року 

11.7. Забезпечити раціональне комплектування мережі класів (груп), 
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гуртків закладів освіти. 

Згідно з нормативно визначеними термінами 

11.8. Тримати під контролем стан забезпеченості закладу освіти 

медичними працівниками.  

Постійно 

11.9. Забезпечити погодження розкладу уроків та режиму роботи закладу 

освіти з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області. 

До 31.08.2021 

11.10. Здійснити облік дітей з особливими освітніми потребами. 

До 30.09.2021 

 11.11. Створити умови для забезпечення безперешкодного доступу  

до закладу освіти здобувачам освіти та їхнім законним представникам. 

Постійно 

  11.12. Установити щоденний контроль за відвідуванням вихованцями 

та учнями занять у закладах освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

  11.13. Ужити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного 

віку до різних форм дошкільної освіти. 

До 22.09.2021 

  11.14. Забезпечити заповнення та актуальність інформації про заклад 

освіти у ДІСО, ЄДБО. 

До 06.09.2021 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

 11.15. Ужити заходів щодо підтримки в актуальному стані власних 

вебсайтів закладів освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

11.16.Тримати під особистим контролем організацію харчування  

у підпорядкованих закладах освіти. 

Постійно 

11.17.Тримати під контроль проходження медичних оглядів 

педагогічними працівниками закладу освіти. 

До 01.09.2021, 

упродовж 2021/2022 навчального року 

11.18. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти 

та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 

за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків 

персоналу закладу освіти документів, що підтверджують отримання повного 

курсу вакцинації. 

У разі встановлення «жовтого» рівня епідемічної  

небезпеки поширення COVID-19 на території м. Харкова 

11.19. Забезпечити виконання нормативних вимог при організації навчання за 

різними формами здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної 

освіти, інклюзивного навчання. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

 11.20. Надати до Управління освіти адміністрації Індустріального району 
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Харківської міської ради: 

11.20.1.Оперативну інформацію про організований початок 2021/2022 

 навчального року. 

До 09:00 01.09.2021 

11.20.2. Узагальнену інформацію про проведення медичних оглядів учнів 

до початку навчального року. 

До 03.09.2021 

11.20.3. Інформацію про кількість учнів, які приступили й не приступили 

до занять 1 вересня 2021/2022 навчального року в закладах освіти та про вжиті 

заходи щодо залучення таких дітей до навчання. 

01.09.2021 

11.20.4. Інформацію щодо руху учнів закладів освіти впродовж літа 2021 

року та кількісний склад на початок 2021/2022 навчального року (за 

встановленою формою). 

06.09.2021 

11.20.5. Показники шкільної мережі на 2021/2022 навчальний рік 

для підготовки рішення виконавчого комітету Харківської міської ради. 

06.09.2021 

11.20.6. Інформацію про стан забезпечення закладів освіти медичними 

працівниками. 

Щомісяця до 05 числа 

11.20.7. Інформацію про звітування керівників закладів освіти району. 

До 10.09.2021 

11.20.8. Надати тарифікаційні списки працівників закладів освіти  

з відповідними документами. 

Згідно зі встановленими термінами 

12. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

12.1. Забезпечити організоване проведення урочистих заходів з нагоди 

святкування «Першого дзвоника», Дня знань та Першого уроку у закладах 

загальної середньої освіти з дотриманням усіх протиепідемічних обмежувальних 

заходів. 

01.09.2021 

12.2.Надати інформацію про проведення свята «Першого дзвоника» 

у закладах загальної середньої освіти за встановленою формою (додаток),  

(у разі проведення). 

До 13.08.2021 

12.3.Забезпечити дотримання структури 2021/2022 навчального року 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Згідно з установленими термінами 

12.4. Вжити заходи щодо збільшення показника охоплення дітей 

позашкільною освітою (від загальної кількості дітей шкільного віку). 

До 15.09.2021 

12.5.Здійснити вичерпних заходів щодо забезпечення здобувачів освіти 

підручниками, посібниками та іншою навчальною літературою, передбаченої 

в переліку Міністерства освіти і науки України на 2021/2022 навчальний рік. 
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Серпень – вересень 2021 року 

12.6. Забезпечити якісну підготовку учнів випускних класів (11-х) старшої 

школи до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

12.7.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської 

громадськості про порядок проходження обов’язкових щорічних 

профілактичних медичних оглядів здобувачів освіти. 

До 03.09.2021, 

упродовж 2021/2022 навчального року 

13. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити 

цей наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 12.08.2021 

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

 

Начальник Управління освіти                         О.Л. ЗБИЦЬКА 

 
З наказом ознайомлені:  

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1.  Заступник начальника Управління освіти Грицун Н.О.   

2.  Головний спеціаліст Управління освіти Дворник О.М.   

3.  Головний спеціаліст Управління освіти Дідур Н.Д.   

4.  Головний спеціаліст Управління освіти Халіна Н.М.   

5.  Головний спеціаліст Управління освіти Паламар Д.Л.   

6.  Завідувач ЦОТ Управління освіти Куртова О.Я.   

7.  Методист ЦОТ Управління освіти Провозьон В.Г.   

8.  Методист ЦОТ Управління освіти Кіріна С.В.   

9.  Методист ЦОТ Управління освіти Дубодєлова І.О.   

10.  Методист ЦОТ Управління освіти Звездіна О.В.   

11.  Методист ЦОТ Управління освіти Моісєєва Н.М.   

12.  Начальник господарчої групи Малюгов В.А.   

 

Грицун 
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Додаток 

до наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради  

від 10.08.2021 № 64 

 

 

 

Інформація про проведення свята «Першого дзвоника» 

 

№ 

з.п. 

Н
аз

в
а 

З
З

С
О
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д

р
ес

а 
за

к
л
ад

у
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ел
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н
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д
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О
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ас
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н

я
 

М
іс

ц
е 

п
р
о

в
ед

ен
н

я
 (

ад
р

ес
а)

 

У
ч
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н
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к
и
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р
о

ч
и
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о
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К
іл
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іс
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 у
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н
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К
іл
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 1

-х
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К
іл
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іс
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ч
н
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 1

1
-х

 к
л
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1.           

 

 

Керівник закладу освіти     П.І.Б. 

 

 
 

 

 

 


