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м. Житомиtр

MICЬKOI РДДИ

нАкАз
в.iдJf .О8 ,202О року

Про органiзацiю дiяльностi
закладiв дошкiльноi освiти
ЖитомирськоТ MicbKoT об' еднаноi
територiальноi громади

у 202012021 навчальному poui

На виконання постанови Головного ДеРжавного санiтарного лiкаря УкраiЪи

вiд 21 травня 2О2О року м25 кПро затвердjкення Тимчассlвих рекоМендацiЙ щодО

органiзачiТ протиепiдемiчних .а*одi" у зtжладах дошкiльноТ освiти на перiод

*upurrrny у iu'".ny з поширенням короногliрусноТ хвороби>>, листiв MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни вiд 23.04.202Ь Jф |lg-219 <Щодо органiзаЦiТ дiяльностi

закладiв дошкiльнЬТ освiти пiд час KapaHTpIHy), вiд 22.05.2020 Jю 1/9-269 <Щодо

вiдновлення роботи закладiв дошкiльноТ освiти>, вiд зо.0,7.2020 року м 1/9-411

uЩоло ор.uпi.uцii дiяльностi закладiв дошкiльноi освiти 2t 202012021 навчсtльному

pbui", ЙерiаrriВ юнIсЕФ <<РекомеНдацii щодо вiдно.влення роботи закладiв

дошкiльноi освiти пiсля COVID- 19),

нАкАЗУIо:
1.Керiвникам закладiв дошкiльноi сlсвiти:

1.1. Розпочати 2O2Ol2021 навчапьний piK у заклада,х дошкiльноТ освiти з 0l

вересня 2020року у звичайному режимi, за потреби з дотр1:11":i'тy:::i11l:

неоdхiдних органiзацiйких заходiв щодо нормативног() забезпечення початку

нового навч€шьного року у закJIадах дошкi.пьноТ освiти.

1.2. Видати накази по закладах та з 01.09.2020 пrэ 31.05.2l року роботу

закладiв дошкiльнот рсвiти органiзувати вiдповiдно до ilнструктивно-методичних

рекоменДацiй МОН УкраТни 
- 

пIЦодО орг;лнiзаЦii дiяльностi закладiв дошкiльноТ

Ьсвiти у 2O2O|2O21 навчальному poui>,

1.3. З метою забезпечення безпечного освiтнього процесу у закладах

дошкiльнот освiти в новому навчаJIьному рочi провести органiзачiйнi заходи щодо

пiдготовки до освiтнього процесу примiщеl{ня, територiТ, навчального матерiа,гlу та

забезпечити безумовне виконання вимtог постанови Головного державного

санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 21 травня 2020 рокУ J\ъ25 кПро затвердження

Тимчасовr* р.*оrендацiй щодо ор.u"iruuii протиепiдемiчних заходiв у ,".-у_ч,

дошкiльНоТ освiтИ на перiоД карантиНу у зв'яЗку з поШIиренняМ KopoцoBlpycнol

хвороби>, листiв MiHicTepcrua ocBir" iпr,упи УкраТни вiд.23,04,2020 N9 l/9-219

<Щодо органiзачiТ дiяльнЪстi закладiв доп_rкiльноi;освiтl,t пiд час карантину), вiд
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22.05.2020 Jф 1/9-269 <Щодо вiдновлення рсlботи закJIадiв дошкiльноТ освiти>), вiд

зO.о,7 .2О20 року Jю 1/9-41 1 <Щодо оргапiзачij'дiяльностi закладiв дошкiльноТ освiти

у 2O20l2O21 навчальному роцi), РЬгламентlr роботи закJIаду дошкiльноТ освiти в

перiол адаптивного карантину, затверджеtlого рiшенням, виконавчого KoMiTeTy

Жиrомирськоi MicbKoT Ради вiд 26,05,2020р, Jф581 ,

|.4. ПроаналirуЙ" вiдомостi щодо електронц9[ ресстрачiТ дiтей, стан

вiдвiдування дiтьми закJIаду дошкiльноi освi,ги та вжити невiдкладних заходiв щодо

лiквiдацiТ черговостi та 100 -вiдсоткового охоплення дiтей вiд 3 до б poKiB до рiзних

форм здобуття дошкiльноТ освiти, зокрем€r, вiдвiдування закJIаду та соцiально-

педагогiчного патронату. v !

1.5. Провести комплектацiю груп д(iтьми на 2020-2021 навчальний рlк

починаючи з 15 серпня 2О2О року у "iлпо"iдностi 
до електроннот peccTpauiT дiтей

до закладiв, плановоi мережi та контрольних показникiв наповнюваностi груп,

забезпечити щоденну наповнюванiсть груп дiтьми н() бiльше встановлених

нормативiв. !

1.6. Забезпечити комплектування мережi спецiальнl4х та iнклюзивних груп

вiдповiдно до витягiв IPI-{.

1.7. ПроВести дО 01.09.2020 рокУ педагогiЧнi рали шодо пiдсумкiв роботи

закладу на 20 |9-202О навчаJIьниИ piK та завлання на новий 2020-202l навчальний

pik. Затвердити рiчнi плани роботи та ocBiTlli програми та подати до департаменту

освiти електронний Bapia", pi""r* планiв Hia ел, пошту до 04,09,2020 року,

1.8. ОбговоритИ з педагОгiчнимИ к()лективами за,кладiв ,Щорожню карту

органiзацii дiяльностi дитсадкiв у 2O2Ol2021 навча-гtьноN{у рочi(опублiковану 31

JIипня 2О2ОрокУ) та iнстру*rr""Ь-rетодич:нi рекоМендацiТ IVloH УкраIни <Щодо

органiзацiТ дiяльностi закладiв дошкiльноi сlсвiтиу 2O2O12|J2| навчаJIьному роцi), а

також додатково глисти MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд.2з,04,2020 Jф 1/9_

219 <Iщодо органiзацiт дiяльносii закладiв дошкiльнот освiти пiд час карантину),

вiд 22.05.2O2ON9 1/9-269 кЩоло вiдновленllя роботи заклiлдiв дошкiльноТ освiти>,

1.9. Завершити до 25.08. 2о2О рокУ звilryвання керiвникiв закладiв дошкiльноТ

освiти на загальних зборах педаiогiчних колективiв зil участю представникiв

батькiвсь*r* *orir.ri", рЙ та пiклув.шьних рад навчаЛЬНИ)( ЗаКЛаДiВ У ВiДПОВiДНОСТi

до вимог нак€ву MiHicTep.r"u о.uiти i науr,:и укратни вiд 23,03,200, * 
l]_!лj:Ll:

затвердження Примiрного положення l-Ipo порядок звiтування керlвникlв

дошкiльнr*, au.urrbHoocBiTHix та професiйн,э-техНiЧНИХ НСtВЧаJIЬНИХ ЗаКЛаДiВ ПеРеД

педагогiчним колективом ru .po ruoa"*iartou . Г_ол овну увагу звернути н а орган i зацi ю

навчЕtльного процесу у закладr у перiод адаптивного каран:гину, завдання закладу на

новий навчаJIьний piK в умовах змiшаного режиму а також ]на витрачання коштiв, tцо

надiйшли 
"u 

рu*у"*и вiд батькiв, спонсорiв т,а iнших не забrэронених законом джерел

та розмiщення "iд.,оuiдrоТ 
iнформацiТ на вл.}сних сайтах закладiв у вiдповiдностi до

статгi 30 Закону Украiни <Про ocBiTy>,

1.10. Забезпечити 01.09.2020 рокУ органiзачiю та проведення урочистих

заходiв з нагоди святкування Дня знань та Першоl-о уроку, забезпечивши



дотримання ycix вимог щодо дистанцiйного розмiщення дiтей та педагогiчних

npuui"r"KiB, дотримання маскового ре)киму тощо з метою виконання

профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв,

1.1 1. вжити необхiдних органiзацiйних заходiв щодо якiснот пiдготовки

закладiв дошкiльноТ освiти ло органiЗоВ,'НоГсr початкУ 2020 - 2021 навчальНого рокУ

з метою забезпечення рiвного безперешкодного Дост)/пу до якiснот освiти

ВихоВаНцiВ'У'о'Уч".пiосiб,якiпотрс:бУютькорекrliiфiзичногороЗВиТкУ
(обладнання пандуйu, .п.чiа-пьних ту€tлетних KiMHaT та вбиралrень) з урахуванням

епiдемiчного стану у MicTi.

2. Керiвникам спiльно з вихователямtи- методи ста]tл и за кладiв до ш кiльноi

вiд 30.08.2О20 року Ns 1-91411,
до

2.6. Забезпечити вчаснУ пiдготовку -навча11ьно-матерlапьноl U4зи 5акJr4лJ лw

новогО 202о-2о21 навчалЬногО роК}, своечасне заверш,ення ремонтних робiт та
-навч€шьно-матерiальноТ бази закладу

освiти:- 2.1. Провести до 01.09.20 року з yciMa працiвниками закJIадlв *11]i::,
iнструктажi з питань органiзацii освiтнього процесу, стану дотримання заходlв

безпеки життсдiяльностi закладiв у ноЕ|ому навчаJlьн:ому роцi, звернувши

особливу увагу на забезпечення умов та вимог, виконання яких спрямоване на

запобiгання ускладнення епiдемiчнот curTyauiТ та га,рантування безпечного

перебуван"" ".i*yra.""ni" 
освiтнього процесу в закладi дошкiльноi освiти,

2.2.За потреби працювати за ада,птивними граr}iками проведення Bcix

режимниr. про,rЪ.iв, зокрема, графiки приitому дiтей у заклади, графiкl чУ:Iу
Тжi дiтьми, проведення прогулянок та занять з метою недtопущення скупчень осiб

та поширення небезпечноТ BipycHoТ iнфекшiТ, 
,_ _ _,_ л *:__ ,,л*_/ ..

2.3. Розро битирекомендацii та системtи ocBiTHboT ро{5оти з дiтьми для кожноl

BiKoBoT групи з ycix розлiлiв Програми, враховуючи сгt:.11ф_,:*у роботи вiкових

груп у пiсля карантинний перiод. У сисl,ему занять з дiтьми вкJIючити форми

органiзацii дiтеi, якi перелбЪчають максим.шьне ii гlеребування на свiжому

повiтрi, д".ru"чiоваЕня мiж дiтьми та пдiнiмальне виI,iористання роздаткового

дидактичного матерiа-гrу, використання .матерiалу, 
який_ добре оброблясться,

мисться за умов чiткого дотримання графiку роботи з обов'язковим дотриманням

ycix вимог Санiтарного регламенту та вимог рекомендацiй МоН УкраТни,

2,4.з метою дотримання соцiально[ дистанцiТ у груповому примiщеннi,

здiйснюВur" op.uni.u,,i19 просторУ iгровоi кiмнати у виглядi осередкiв дiяльностi

за потребами та iнтересами дiтей, що дас можливiсть забезпечити ocHoBHi види

дiяльностi через робоry у парах, м€ulиlк групах та iндивiдуально, уникаючи

'-'"]liТ;нят.гя з ycix розлiлiв програми упродовж plc*y проводит"_i_:|,:"лiй,

дослiдницькiй формi, розрахованiй пе,реважно на iндивiдуально-пlдгрупову

роботу та з урахуванням рекомендацiй департамент)/ освiти, викладених у

пунктаХ z.B-z.l\ нЪ**У вiд )g.oS .202,0 року:лъ ioZ i рек:омендацiй моН УкраТни

виконання приписiв контролюючих служб,

2.7. При пiдготовцi навч€tльно-irроuоrо обладнання привести його у



вiдповiднiсть до вимог Примiрного перелiку iгрового та н,авчапьно-дидактичного

обладнання для закладiв доr*iпurоi осЪiти, затвердженогс) наказом моН УкраiЪи

вiд 19. |2.2о:^7 року J\]b 1633, звернувши особливу увагу на наявнiсть електронних,

спортивно-моторних iграшок, осучасненого спортивно-фiзкулътурного iнвентаря,

,асъжерiв, м'яких спортивних модулiв, мультимедiйних _ компоютерних

комплексiв для педагогiв та дiтей тощо з урахуванням потреб та фiнансових

можливостей закладу.
2.8. Закладам дошкiльноТ освiти, у яких функчiон},ють lнклюзиВнl грУПи,

облашryвати на наповнити обладнанням plecypcHi кiмна,ги вiдповiдно до листа

мон УкраТни вiд 25 червня 202о року JYч 1/9-348 кРекомендацiТ мон щодо

створенн" irr*поarвного освiтнього середо]вИЩ&, зокрема унiверсапьного дизайну

та розумно.о .rр".rосування будiвель, гrримiщень та прибулинкових територiй, В

закJIадах дошкiльноi освiти>.
2.9. Провести ознайомлення Bcix пrэдагогiчних праuiвникiв з чинними

освiтнiми програмами та iнформаuiйно-методичними матерiалами, викладеними

моН у пr.Ъi iiд zz.ot6. 2Oi0 Jt 1/9-з94 <Про перелiкиi навчаJIьноi лiтератури,

р.*оr."лованот MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни для використання у

,u*чдu* освiти у 2О20-2О21 навчальному poui>,

2.10. При виборi ocBiTHix програп{ дозволяеться посднання кlлькох

комплексних i парчiальних програм та розроблення власних ocBiTHix програм' 
]

2.1 1.При ор.а"iзаuiТ освiтньЬi дirпurок:тi зважати на провiдний вид дiяльностi

дiтей : рu"пiИ "i*-пр.лrетно-ман 
iпулятивнll, доttlкiльни й в i к- i гро ва,

2.|2.Пiдчас проведення спецiаltьно органiзованих (lopM освiтнього процесу

дотримуватися <Гранично допустимого навчаJIьного навантаження на дитину у

закладах дошкiльноI освiти рiзних типiв та фор1a власностi, затвердженого

наказоМ моН УкраТни вiд 20.04.2015 року Ns 446,

, 213. ПiдгоrуЪur" та забезпечити решiзаuiю (за потреби, у разi продовження

адаптивНоrо *чрurтину) opicHToBHi системи занять для диtстанцiйних фор* роботи

з'дiтьми Bcix вiкових груп з урахуванням вiкових особливlостей та наIIрацьованого

досвiду проведенr" .u""ru-i дiтuми у ре;кимi ре€Lльногrо.ЧоСУ Ts батькiвського

.ynpo"ooy спiвпрачi з дiтьми, використо]3уючи дистанцiйнi онлайн-технологiТ,

,rrrу Viber, ZooM, Google Classroom Facebook тощо.
'2.|4.Оргiнiзувати u|дпоuiдrrу роботу з дiтьми iз соц.iально вразливих сiмей у

вiдповiдностi до постанов, KaOireTy MiHicTpiB УкраТн,и вiл 21,|1,2013 Ns 895

кпорядок взасмодiт суб'ектiв соцiального суцроводу сiмlэй(осiб), якi перебувають

у складних сiмейних обставинах)),
3. Забезпечити широку спiвпрацю та партнерську взасмодiю з батьками

вихованцiв, використо.:уо"." як тралиuiйнi форми роботи (спiвбесiди,

опитування, консультаЦl}, засlдання баlькiв9lких KoMiTe,TiB, днi вiдкритих дверей,

перегляд святкових ранкlв та розваг, спiль,нi свята, конк)/рси, батькiвськi куточки,

дошка оголошен"..оrцо)..u* iдr.rанцiйнi онлайн_технологii, типу Viьеr, Zo9M,
Google Classroom Facebook по оздоров.пенню та лiтttьоплу вiдпочинку дiтей,

проведенню системи оздоровчих, ocBiTHix та розва}I,iальних заходiв шляхом



-використання сучасних дистанцiйних форм у режимi онлайн, використовуючи

Viber тощо.
4. Визначити важливими та першочерговими наступнi питанняl Над

якими необхино продовжувати працювати закладам llошкiльноi освiти у

2020-2021 н. рочi:
- забезпечення безумовного виконання н:орм та правил безпеки учасникlв

освiтнього процесУ, дотримання санiтарно-г,iгiснiчного заFiонодавства в умовах

закладу доu,*iпr"оi'o""ii, та формування оонов здорового способу життя, норм

безпечнот гtоведiнки в умовах адаптивного карантину Tat пост- карантинного

ПеРiОЛУ; 
плпIr.\т.п ппстvпv :iльнот освiти дiтей BiKoM вiд 1

- забезпечення повного доступу до якlсноl Дошк

до б poKiB у закладах дошкiльноI освiти рiзних типiв та пiдпорядкувань;

- .r"Ьр."ня змiнного навч€шьно-iгрового середовища на iгрових та спортивних

майданчиках, його модернiзацiя, оновленнrI та осучаснен]t{я у вiлповiдностi до

Примiрного перелiку;
- упорядкування, урiзноманiтнення т€t доповнення предметно-lгрового

освiтнього середовища iнклюзивних та спеttiЕlльних груп для роботи з дiтьми з

особливими освiтнiми потребами у вiд,повiдностi до дiючого Перелiку

спецi€Lльних засобiв, затвердженого моН УкраТни;

- активна спiвпраця i; закJIадами загi]"льнот середньот освiти з метою

забезпечення наступностi навчання та вихOвання дiтей с1аршого дошкiльного

BiKy за вимогами НовоТ украiнськоТ школи;

- забезпечення успiшного функчiонування системи кон,гроJtю за якlстю та

безпекою харчування дiтей в закладах дошк:iльноТ освiти( FIАССР);

- удоскон€шення форм та мотодiв ocBiTHboT дiяльностi, у тOму числi корекцiйно-

вiдновлюв€Lльноi роЬоr, з дiтьми, якi мають особливi ocBliTHi потреби, шляхом

активiзацiт 
"r*орrarання 

iнновацiйних l]ехнологiй, iнтерактивних методiв

IIавчання iз застосуванням мультимедiiiних систем, Лего-конструкторiв,

сучаснот сенсорноТ дидактики, розвиваючих iгор тощо;

- урiзноманiтнення iнтерактивних форм роботи з пiд:вищення квалiфiкачiТ

педагогiчних кадрiв, створення умов та сприяння заохочеlцню творчих пошукiв,

llослiдно-.*.п.рЙментальноi роботи пе,цагогiв вiдпсlвiдно до Порялку

пiдвищення ква-гriфiкачiт педаiогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв,

затвердженого постановою; Кабiнету MiHic,TpiB УкраТни вiд 21.08.2019 Ns 800,

- спiвпраця з родинами вихованцiв, заryчення ix до активнот участi в

ocBiTHboMy процесl;
MicTa щодо позитивного- забезпечення постiйного iнформування населення MlcTa щодо пози-l,иIJнUl U

досвiду освiтнього процесу у закJIадах дошкiльноТ освiти зl метою формування ix

. 6. Сприяти введенню додаткових oc:BiTHix послуг вiдповiдно до статутних

цiлеЙ закJIадУ на ocнoBi потреб i бажань бirтькiв та на пiдставi угод з батьками у



межах гранично допустимого навчаJIьного на]]антажецня на дитинУ, шо затверджене

наказо; мон украi,ни вiд 20.04.2015 рок)/ Jф 446. не допускати внесення до

основного розкладу факультативiв, iндивiдуа,llьних, групових занять та консультацiй

понад гранично допустиме навчzLльне навант€tження,
,7. Забезпечити оптимЕLльне спiввiдношення навчzLпьного навантаження

впродовж дня, тижня занять з дiтьми за рiзними лiнiями розвитку: пiзнавального,

мовленнсвого розвитку, соцiально-морчlJlьнtого розвитку тощо iз заняттями з

музичного виховання, з фiзичноi культури,
8. Не допускати випадкiв скорочення проryлянок за рахунок проведення

навч€цьних занять. забезпечити перебування дiтей на вулицi не менше 4 год на день,

g. органiзувати роботу консультатI{вних пунктi.в та груп соцi€tльно_

педагогiчного патронату, переважно для дiтей 5-рiчного BiKy,

10. Забезпечувати сво€часне обробл:ення даних електронноt черги та

iнформування батькiв щодо можJIивостей закладу у прийомi дiтей,

11. Сприяти навчанню педагогiчних працiвникiв сучасним iнформаuiйно-

комунiкативним технологiям та Тх виI(ористанню в ocBiTHboMy процесi,

проходженню KypciB пiдвищення квалiфiкачiТ вiдповiдно ,цо Порядку пiдвищення

квалiфiкацiт педагогiчних та науково-педаI,огiчних працiвникiв, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.08.2019 J$ в00,

|2. дктивiзувати спiвпрацю та наступн:iсть з початковою школою, узгодивши

планИ спiльноТ роботИ упродовЖ 2020,-2021 навчал,ьного року у рамках

впровадження концепцiI <НовоТ украiнськоТ :школи>.

13. Органiзувати розбудову та ф:rнкцiонування внутрiшньот системи

забезпечення якостi освiти вiдповiдно до повноважень, Органiзовувати освiтнiй

процес за одним або кiлькома прiоритетними напрямаN,Iи(художньо-естетичний,

фiзкультурно-оздоровчий, музичний, гумаI{iтарний тощо) з метою свосчасного

виявлення, пiдтримки та розвитку природни;< нахилiв та здiбностей вихованцiв,

14. Iнiцiювати та пiдтримувати саморозlзиток педагогi1] шляхом мотивування до

участi у роботi майстер-класiв, брейн-цlингiв, колокrзiумiв та iнших форм

дИнамiчного навчання дорослих.
15. Провести роз'яснюв€Lльну робоry серед батькiвськоI громадськостi щодо

завдань розвитку дитини, змiсry освiтньоi дiяльностl закладiв, навч€Lпьного

навантаження, надання благодiйноi допомоги,
16. Контроль за виконанням цього наliазу покласти на заступника директора

департаменту освiти Р.Л. Кошевич,

Щиректор департамен В.В. Арендарчук
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