
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОГІРЦІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ 

 

НАКАЗ 

 

18 серпня  2021 р.                                 с. Погірці                           № 06-13/48  

 

Про  структуру та організований  

початок  2021-2022 навчального  

року 

Відповідно до статті  10 Закону України  «Про загальну середню освіту», 

з метою забезпечення рівного доступу дітей та учнів до якісної освіти  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити таку структуру 2021-2022 навчального року: 

1.1.  навчальний рік розпочинається  01 вересня 2021р. святом - Днем 

знань  і закінчується 06 червня 2022р. 

1.2. Навчальні заняття у 1-11 класах організовуються за такою 

семестровою системою 

І-й семестр - з 01 вересня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. 

ІІ-й семестр - з 17 січня 2022 р. по 06 червня 2022р. 

2. У продовж навчального року для учнів визначено терміни для канікул 

Осінні -  з 27 жовтня по 31 жовтня 2021 р. 

Зимові - з 01 січня по  16 січня 2022р. 

Весняні - з 19 березня  по 27 березня 2022р. 

3. Встановити  таку тривалість перерв 

- між уроками - 10 хв; після 2 і 3 уроків - 20 хв 

- у перших класах 35 хвилин з двома п’яти хвилинними паузами 

- у  2 - 4 класах 40 хвилин з однією п’яти хвилинною паузою 

-  у 5 - 11 класах 45 хвилин. 

4. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за 

погодженням з відділом освіти виконавчого комітету  Рудківської міської 

ради Самбірського району може змінюватись структура навчального року 

та графік учнівських канікул. 

5. Календар додаткових вихідних шкільного сезону 2021-2022 буде 

виглядати так: 

▪ 14 жовтня (четвер) – День захисника України; 

▪ 27 грудня (понеділок ) –  за католицьке Різдво 25 грудня;  

▪ 8 березня (вівторок) – Міжнародний жіночий день; 



▪ 25 квітня (понеділок) –  за день Світлого Христового  Воскресіння  24 

квітня;  

▪ 2 травня ( понеділок) –  за День праці 1 травня; 

▪ 9 травня(понеділок) -день скорботи . 

6.Організувати  скромне  проведення Дня знань 1 вересня 2021 року  без 

участі представників духовенства та батьківської громадськості. 

7.Забезпечити виконання постанови Головного державного санітарного 

лікаря України № 50  від 22.08.2020р. «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID -

19)». 

8. При припиненні занять з різних причин забороняється  відпрацювання 

уроків по суботах. 

9. При необхідності вжити всіх заходів щодо освоєння учнями змісту 

кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, 

самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. 

10. Питання запровадження карантину, припинення чи продовження 

навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для 

підготовки і проведення ДПА/ЗНО  та доцільності проведення навчальної 

практики і навчальних екскурсій погоджувати з відділом освіти  виконавчого 

комітету  Рудківської міської ради .  

11.У початковій, основній і старшій школі використовувати програми, 

підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані  тільки 

Міністерством освіти і науки України. 

12. Предмети та курси за вибором визначати в межах гранично допустимого 

навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб школярів.  

13. Провести 31 серпня 2021р.   – засідання педагогічної ради школи.  

14. Забезпечити рівний доступ до якісної освіти вихованців та учнів, у тому 

числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.   

15. До 31.08.2021 року завершити  організований набір учнів до 1-го та 10-го 

класів.   

16. До 03.09.2021 року подати інформацію про працевлаштування та 

подальшого навчання випускників 9-х та 11-х класів.                   

17.Заступнику директора з навчальної роботи Політило М.Ф., заступнику 

директора з виховної роботи Бабій О.В. 

17.1. З 26 по 31 серпня 2021 року провести заходи з підготовки до 

організованого початку 2021-2022 навчального року. 

17.2 Взяти участь 27 серпня 2021р. у нараді керівників установ освіти 

Рудківської міської ради. 

18. Завгоспу школи Васьків Г.Є. до 19 серпня 2021 р. вжити заходів щодо 

якісної підготовки школи до організованого початку 2021-2022 навчального 

року, дотримуючись вимог нормативних, інструктивно-методичних 



матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 24.03.2016 року № 234. 

19. Психологу школи Кузь О.Ф. до 03.09.2021 року проаналізувати стан 

охоплення дітей шкільного віку навчанням, забезпечити неухильне виконання 

постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 року № 646 „ Про 

затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”.                                                                                   

20.  02.09.2021 року подати тарифікацію  на 2021-2022 навчальний рік у відділ 

освіти  виконавчого комітету Рудківської міської ради .                                                 

21. Даний  наказ довести до відома всіх вчителів. 

 22. Контроль за виконанням  наказу  залишаю за собою. 

                        

                     Директор :                  О. Стасишин 

З наказом ознайомлені :             Політило М.Ф. 

Терлич Л.Й                                      Рудкевич Г.В. 

 Зварич О.В.                                    Ільчак А.А.                                        

Драгош Л.А.                                   Салаткевич Г.С. 

Бахурська Т.М.                               Вандич Л.В. 

Витичак І.І.                                     Іванчак  Р.І. 

Васьків Г.Ю.                                   Бабій О.В. 

Войтів М.В.                                     Когут Л.В.   

 Маївська В.М.                               Ломова М.С.                                     

Голубець І.Й.                                   Гривнак Л.М. 

Царук І.В.                                        Кузбит І.Б. 

Крамаренко  В.П.                           Матюшко І.П.                       

Кузь О.Ф                                         Стопець Г.Я.                                         

          Сич О.М.                                          Когут І.В. 

          Васьків Г.Є.                                     Васьків Я.В. 

          Лукач Н.В.                                        Королюк М.М. 

          Маланчук Я.Ф.                                 Когут М.В.                                          

          Лещишин  П.П. 

           

     

 
 



 


