УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РА ДИ
НАКАЗ
від 30.06.2016
м.Селидове

№ 287

Про підготовку та організований
початок 2016-2017 навчального року
З метою забезпечення організованого початку 2016-2017 навчального року,
враховуючи лист Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани та
структуру 2016-2017 навчального року» та наказ департаменту освіти і науки
Донецької обласної державної адміністрації від 17.06.2016 № 269 «Про підготовку
та організований початок 2016 – 2017 навчального року»
НАКАЗУЮ:
1.2016-2017 навчальний рік організувати за семестровою системою: І семестр – з 1
вересня до 24 грудня, ІІ семестр – з 9 січня до 26 травня. Канікули провести в такі
терміни: осінні – з 29 жовтня до 6 листопада, зимові – з 24 грудня до 8 січня,
весняні – з 25 березня до 02 квітня.
2.Провести міську конференцію педагогічних працівників 26.08.2016 року.
3.До 25 серпня 2016 року, виходячи із наявних учнівських контингентів,
переглянути та провести перерозподіл підручників.
4.До 22 серпня 2016 року завершити комплектування дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів педагогічними працівниками.
5.Керівникам навчальних закладів міської ради:
5.1.Провести необхідну роботу щодо організованого початку 2016-2017
навчального року, якісної організації навчально-виховного процесу.
5.2.Здійснити дієві заходи щодо безперешкодного доступу до якісної освіти дітей
дошкільного віку, школярів, осіб, які потребують корекції фізичного та психічного
розвитку.
5.3.Забезпечити необхідні умови для навчання та виховання учнів молодших
класів.
5.4.До 31 серпня 2016 року провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити
раціональне комплектування вищевказаних та інших класів (груп).
5.5.Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.2000 № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку», вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку
різними формами навчання. Особливу увагу приділити залученню до навчання
дітей, які змінили місце проживання у зв’язку зі складною соціально-політичною
ситуацією в регіоні.

5.6.Виконати пропозиції державної санітарно-епідеміологічної служби у період
підготовки закладів освіти до нового навчального року.
5.7.До 10 серпня 2016 року підготувати акти готовності закладів освіти до нового
навчального року.
5.8.До 1 жовтня 2016 року завершити підготовку навчальних закладів до роботи в
осінньо-зимовий період.
5.9.Продовжити роботу щодо впровадження інформаційної системи управління
освітою, електронної реєстрації дітей з метою їх влаштування до дошкільних
навчальних закладів.
5.10.Забезпечити урочисте проведення Дня знань 1 вересня 2016 року та Першого
уроку.
5.11.Надати 1 вересня 2016 року (до 9 години) оперативну інформацію щодо
організованого початку 2016-2017 навчального року до відділу освіти міської ради
(Меліковій Т.А.).
6.Даний наказ розмістити на офіційному веб-сайті відділу освіти Селидівської
міської ради (osvita-selid.ucoz.ua).
7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу освіти

А.Р.КОЖУШКОВА

