
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»  

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

в і д  01.09.2021 Есхар № 1 19

Про підготовку та організований  
початок 2021/2022 навчального року

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Постанови Кабінету М іністрів України від 09 грудня 2020 
року № 1236 (із змінами) «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ~2», Постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 
поширенням коронавірусної хвороби (С О У 10-19)», Листа Міністерства 
освіти і науки України від 28.08.2021 № 1/9-433 «Про окремі питання 
діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 
навчальному році», Листа Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби від 27.08.2021 № 22/12 , із метою 
забезпечення організованого початку 2021/2022 навчального року, 
н а к а з у ю :

1.Розпочати 2021/2022 навчальний рік проведенням 01 вересня Дня знань.
2.Визначити таку структуру навчального року:
I семестр -  з 01.09.2021 по 24.12.2.021 (канікули -  з 23.10.2021 по

31.10.2021);

II семестр -  з 10.01.2022 по 01.06.2022 (канікули -  з 26.03.2022 по

03.04.2022).

3. В.Кравцовій, Л.М.алигіній, заступникам директора з навчально-виховної 
роботи: -



3.1. Організувати освітній процес відповідно до навчального плану ліцею на 
2021/2022 навчальний рік.

З 01.09.2021
3.2 Забезпечити раціональне комплектування мережі класів відповідно до 
чинних нормативних документів.
3.3 Забезпечити контроль за організацією та проведенням профілактичних 
оглядів дітей, підлітків та працівників закладу до початку навчального року.

До 31.08.2021
3.4 Скласти розклад уроків та факультативів.

До 01.09.2021
3.5 Забезпечити ведення документації закладу відповідно до 
нормативних вимог.

Протягом року
3.6 Контролювати дотримання режиму роботу та правил внутрішнього 

розпорядку закладу працівникам ліцею.
Постійно

4 Л.М алигіній, заступнику директора з навчально-виховної роботи:
4.1 Організувати гаряче харчування учнів.

До 01.09.2021
4.2 Організувати контроль відвідування занять учнями з боку класних 
керівників.

3 01.09.2021
4.3 Організувати роботу органу учнівського самоврядування.

3 01.09.2021
4.4 Скласти розклад гуртків та спортивних секцій, які працюватимуть на 
базі закладу в 2021/2022 навчальному році.

До 01.09.2021
5 Завгоспу ліцею Л.Сазоновій:
5.1 Підтримувати належний стан території та приміщень ліцею.

Постійно
5.2 Забезпечити достатній рівень штучного освітлювання кабінетів.

Постійно
5.3 Забезпечити наявність води гарантованої якості.

Постійно
5.4 Вжити необхідних заходів щодо своєчасного усунення відхилень
від вимог протипожежного захисту.

Постійно



5.5 Забезпечити бездоганне дотримання правил безпеки життєдіяльності, 
охорони праці, протипожежної безпеки з метою збереження життя і здоров'я 
учасників освітнього процесу та запобігання всіх видів травматизму.

Постійно
6 Класним керівникам провести вступний інструктаж із запобігання 
дитячого травматизму.

01.09.2021
7 Учителям-передметникам:
7.1 Ретельно опрацювати навчальні програми і методичні рекомендації щодо 
викладання відповідних навчальних дисциплін у 2021/2022 навчальному 
році.

До 01.09.2021
7.2 Скласти календарно-тематичні плани та надати для узгодження 
заступникам директора з навчально-виховної роботи В.Кравцовій та 
Л.Малигіній.

До 01.09.2021
8 Класним керівникам:
8.1 Скласти та надати на узгодження заступнику директора з навчально- 
виховної роботи Л.Малигіній. плани виховної роботи.

До 01.09.2021
8.2 Організувати учнів та їхніх батьків для участі в заходах, присвячених 
Дню знань.

01.09.2021


