
коIчfунАльниЙ зАклАд о свIти
(СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА }{Ь5б>>

днIпровськоi MICbKoi рдди

нАкАз

0|.09.2022 м. Щнiпро

Про органiзацiю роботи щодо cTBopeHHrI
безпечного освiтнъого середовища
i формування у дiтей та )..rHiBcbKoi молодi
цiннiсних життевих навичок протягом 2022-2О23 н.р.

На виконаннrI Закону Украiни <Про ocBiTy> 05.09.2017 J\b 2145-VIII, <<Про
охорону дитинства> вiд 26.04.2001 Ns2402-III, <Про iнновацiйну дiяльнiст"о 

"iд04.07.2002 Jю 40_Iv, <Про Загальцодержавну програму адаптацii законодавства
УкраiЪи до законодавства Свропейського Союзу> вiд 18.03.2004 Jф 1629- IV, <Про
внесення змiн до законодавчих aKTiB з питань заг€UIъноi середньоТ та дошкiльноi
освiти щодо органiзацii навчально-виховного процесу) вiд 06.07.2010 Nэ 2442-YI;
uПРО ПРiОРИТетнi напрями iнновацiЙноi дiялъностi в украiъь вiд 08.09.2011 J\b
З715-И; <Про протидiю торгiвлi людьми)> вiд 20.09.2011 J\Ъ 37З9-УI; <Про
правовий статус та вшанування пам'ятi борцiв за нез€шежнiсть Украiъи у Хх
столiттi> вiд 09.04.2015 м 314-VIII; <Про увiчнення перемоги над нацизмом у
Щругiй свiтовiй вiйнi |gзg-l945 poKiB> вiд09.О+.2015 J\ъ зIз-ЧIII; <Про засудженнlI
комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiвв YKpaiHi та забОронУ пропагаНди ixHboT симвоЛiкп> вiД 09.04.201j м jr7-VШ;
<Про запобiганнrl та протидiю домашнЬому насильству) вiд 07.12.20|7 Ns 2229-
VIII; <Про BHeceHHrI змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи щодо протидii
булiнгу (цькуванню)) вiд 18.12.2018 м 2657-VIII, а такЬж: Концепцii'^ Новоi
украiнськоi школи (2016), ГлобалЁноi програми дiй з освiти в iHTepecax ст€lJIого
розвитку (юнЕско, 2014), Указу Президента Украiни вiд 18.05.20i9 No 28б1219
<Про Стратегiю нацiонально-патрiотичного виховання), постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.10.2020 }lb 932 <Про затвердження плану дiй щодо
реалiзацii Стратегii нацiонЕUIьно-патрiотичного виховання на 2020-2о25 роки),постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд з0.06.2021 Ns 673 <Про затвердженнrI
.щержавноi цiлъовоi соцiальноi продрами нацiонЕulьно-патрiотичного виховання на
перiод до 2025 року), <<Положення про класного керiЁцЙка навч€шьного закJIаду
системи загальнот середньот освiти), затвердженим наказом MiHicTepcTBa освiти i
НаукИ УкраТнИ вiд б вереснЯ 2000 рокУJ\ъ 434, затвердЖениМ в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 26 вересня 2000 року за Jф 659/4s80 ( зi змiнами), листа МоН УкраiЪи Nч



(

|19|05-22 вiд 10.08.2022р. кLL{одо органiзацii виховного процесу в закладах освiти
у 20221202Зн.р.>>, з метою розвитку духовно-мор€lльноi особистостi, здатноТ бути
повноцiнним суб'сктом суспiльно значущих соцiальних взаемин,

FIАКАЗУЮ:

1. Поновити Комплекснi заходи по КЗО СЗШ J\Ъ 56 ДМР щодо створення
. безпечного освiтнього середовища i формування у дiтей та учнiвськоi молодi
цiннiсних життевих навичок (далi - Комплекснi заходи).

до 05.09.2022р., Зiнов'ева I. В.

2. Продовжити роботу над освiтньою проблемою школи за темою:
з чiткою<<Формування соцiально-зрiлоТ гармонiйноТ особистостi

громадянською поЭицiею>>.

Спрямувати роботу з всебiчного розвитку особистостi дитинина формування
ключових компетентностей та базових морально-духовних цiнностей (згiдно
з Законом Украiни <Про ocBiTy> вiд 05.09.20117р., iз змiнами вiд |5.07.2021р.)
Зосередити увагу на тому, що в умовах военноi агресiТ росiйськоi федерацii в
УкраiЪi нацiонально-патрiотичне виховання е одним iз прiоритетних
напрямiв дiяльностi держави та суспiлъства щодо розвитку нацiональноТ
свiдомостi на ocHoBi суспiльно-державних (нацiональних) цiнностей
(самобутнiсть, воля, соборнiсть, гiднiсть), формування чiткоi громадянськоi
позицii, rrочуття патрiотизму, поваги до Конституцii i законiв Украiни,
соцiальноi активностi та вiдповiдальностi за дорученi державнi та громадськi
справи, готовностi до виконання обов'язку iз захисту незалежностi та
територiальноi цiл,iсностi УкраiЪи.

Постiйно, педагогiчнi працiвники.

Забезпечити реаJIiзацiю единих для Bcix ocBiTHix галузей наскрiзних лiнiй, як
засiб iнтеграцii ключових i загальнопредметних компетентностей в освiтнiй
процес:
- Громадянська вiдповiдалънiсть
- Екологiчна безпека i сталий розвиток
- Здоров'я i безпека
- Пiдприемливiстъ i фiнансова грамотнiсть

Постiйно, педагогiчнi працiвники.

5. Слiдкувати за створенням, домiЕантного украТномовного середовища,
виховувати поваry i шанобливе ставлення до украiнськоi мови (з

урахуванням захЬдiв Мiсъкоi програми розвитку та функцiонуваннrl
украiнськоi мови <Украiнською, буд" ласка) на2022 -2025 роки).

ПОСТiйно, Bci 1..rасники освiтнього процесу.

J.

4.



б. ПрачЮватИ в напряМку форrrryваннЯ дiевогО партнерСтва rIитеЛЬ - }п{енъ 
_

батьки та наJIагодження конструктивного зворотнього зв'язку з батъками
Постiйно, класнi керiвники.

7. НадаТи батъкам роз'ясНеннЯ щодО отримання психологiчних консультацiй,

психологiчноi пiдтримки пiд час дистанцiйного навчання в умовах военного

gTalry.
.Що 02.09 .2022р., класнi керiвники

8. Заступнику директора з навчЕlJIъно-виховноТ роботи Зiнов'евiй I. в. та

педагогу-органiзатору Бiлiй О. О. :

8.1. Затвердити плани спiльноi роботи школи з сектором молодiжноi
превенцii дШ впгунП в ,,Щнiпропетровськiй областi, вiддiлом
патрульноi полiцii в .щнiпропетровськiй областi, управлiнням-
службою у справах дiтей АНД району.

до 15.09.2022р.

8.2. Скласти та затвердити графiк чергування вчителiв по школi пiд час

навчання у форматi офлайн.
до 02.09.2022р.

8.3. Скласти графiк проведеннrI тематичних виховних тижнiв та мiсячникiв
до 02.09.2022 р.

Спланувати роботу батькiвського всеобучу Ha2022l 202З н.р.

до 06.09.2022 р.
Спланувати роботу шкiльного Осередка правовоi допомоги

8.6. Скласти творчий звiт за результатами впровадженнi"r:jrY;l3i,i"
заходiв в освiтнiй процес станом на кiнець I семестру та навч€Llrьного

року. 
I

9. Класнимкерiвникам 1- 11класiв:
9.1. При складаннi та проведеннi Комплексних заходiв роботи У cBoix

.класах керуватися методичними рекомендацiями, передбаченими
Програмою <<HoBi украiнсъка школа у поступi до цiнностей> вiд
27.О8.2О|8 протокол _,_Nч 22.|lt\-ЗЗ56, <<Длгоритмом дiй щодо
органiзацii протиепiдемiчних заходiв на перiод карантину у закJIадах

заг€Lльноi середньоТ освiти MicTa Щнiпра>, <Iнфорlиацiйними

матерiалами щодо органiзацii виховного процесу в закладах освiти у
20221202З навчальному роцil> (лист МОН Украiни вiд 10.08.2022 Jф

|о5-22), iнструкцiею Jф 73 по кзо сзш Ns 5б дд вiд25.02.2022р.
((щодо поведiнки учасникiв освiтнього процесу у надзвичайнiй ситуацii
(пiд час военного стану)

g.2. Опрацювати з учнями та батьками €tлгоритм дiй пiд час певноi ситуацii
(дiТ пiд час повiтряних тривог, проведення евакуацii, перебування в

укриттi, поводження пiд час занять онлайн тощо)

8.4.

8.5.



9.з. Забезпечити дотримання учнями кJIасу охайного зовнiшнього вигляду
та дiлового стилю одяry згiдно iз Статутом закладу та Етичного
Кодексу, скJIаденого за Меморандумом про партнерство, спiвпрацю,
довiру та взасмоповагу мiж учасниками освiтнього процесу Кзо сзш
J\ъ 56 дVIр.

Постiйно, пiд час навчання офлайн
9.4. Тримати на контролi питання

дистанцiйних занrIть.
вiдвiдування учнями школи/

Постiйно, класнi керiвники

до 04.09.2020 р.
наказу покласти на заступника

t,4 ОЛЬГа РЯБОШАПКА

10.Педагоry-органiзатору Бiлiй о.о. спланувати роботу органiв учнiвського
самоврядуваннrI

1 l.Коорлинацiю роботи щодо виконан
директора з навч€LгIьно-виховноi роботи Зiнов'еву I. В.

12.Контроль за виконанням даного наказу з€UIишаю за собою.

.Щиректор школи

Зiнов'сва I.B.
Бiла о.о.
Хижняк А.Г.
Плодончук Л. С.
Головко I.П.
Стовбун Г.В.
Половинка А.Щ.
Яковенко о.М.
Орленко. В.Л.
Воловелъсъка I. М.
Якушенко Н.А.
Кравченко Р. О.
Кокоша П. Г.
Волошин I. В.
Чумаченко О. I.
Задоя I. С.


