
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

 

11.09.2018                                                         № 250 
 

Про організацію роботи  з дітьми 

старшого дошкільного віку в 

закладах освіти Зачепилівського 

району у 2018/2019 навчальному 

році 

 

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», 

статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листів 

Міністерства освіти і науки України від 29.07.2011 № 1/9-577 «Про 

організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про 

здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010 № 1/9-666 

«Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 13.08.2014 № 1/9-

411 «Про організацію роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при 

загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення рівних 

стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім 

дітям старшого дошкільного віку 

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 

1.1. Скласти список дітей 5-річного віку, які проживають на території 

обслуговування (додаток 1) та список дітей 5-річного віку, які не відвідують 

заклади дошкільної освіти, відповідно до закріпленої території у 2018/2019 

навчальному році (додаток 2). 

До 14.09.2018 

1.2.  Розробити спільні плани охоплення дітей старшого дошкільного віку, які 

не відвідують ДЗО, дошкільною підготовкою по території обслуговування 

шляхом залучення до різних форм охоплення дошкільною освітою. 

До 15.09.2018 

1.3. Організувати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають 

можливості відвідувати заклади освіти.  

Протягом навчального року  



1.4. З метою надання батькам методичної консультаційної допомоги, 

організувати роботу консультативного пункту і проводити розяснювальну 

роботу щодо необхідності дошкільної підготовки дітей старшого 

дошкільного віку. 

 До 15.09.2018 

1.5. До освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку залучити 

кваліфікованих і методично підготовлених спеціалістів.  

1.6.  Копії наказу про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного 

віку, про організацію роботи консультативного пункту для батьків майбутніх 

першокласників, плану роботи консультативного пункту для батьків 

майбутніх першокласників, списки дітей 5-річного віку, які проживають на 

території обслуговування  надати до відділу освіти, молоді та спорту. 

                                                                                                         До 15.09.2018 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Організувати на базі ЗЗСО роботу групи для дітей старшого дошкільного 

віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти.                   

                                                                                                             До 01.11.2018 

2.2. Забезпечити організацію освітнього процесу з дітьми старшого 

дошкільного віку, які не відвідують ДЗО відповідно до освітньої програми 

розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», схваленої до 

використання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» за загальною  науковою  редакцією  Піроженко  Т.  О.  (лист  МОН  

України  від  01.08.2017 № 1/11-7684).                                       

                                                                                                              З 01.11.2018 

2.3. Розробити робочий навчальний план групи  відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від  20.04.2015 № 446 «Про 

затвердження  гранично допустимого навчального навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та надати 

до відділу освіти, молоді та спорту.                                         

                                                                                                             До 25.10.2018 

2.4. Копію розкладу занять та режим роботи групи надати відділу освіти, 

молоді та спорту.                                                                      

                                                                                                             До 25.10.2018 

3. Районному методичному кабінету: 

3.1. Забезпечити організаційно – методичний супровід організації роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної 

освіти  у 2018/2019 навчальному році. 

Протягом навчального року 

3.2. Узагальнити дані про кількість дітей п’ятирічного віку на території району 

за результатами проведеного обліку дітей. 

  

                                                                                                             До 17.09.2018 

3.3. Скласти банк даних дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують 

ДЗО. 

До 20.09.2018 



4. Визначити Новомажаірвський дошкільний навчальний заклад (ясла – 

садок) «Теремок» Новомажарівської сільської  ради та Руновщинську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради базовими 

по організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку у 2018/2019 

навчальному році 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                       О. ПЕТРЕНКО            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


