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ПОГОВОРИМО ПРО:

• Організацію освітнього процесу та виконання освітніх програм за вимогами 
законодавства – «175 н. дн.»

• Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів

• Примірну тематику засідань педагогічної ради та нарад при директору

• Переведення учнів «на наступний рік навчання»

• Зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

• Особливості проведення (звільнення) ДПА, випуск учнів та видачу документів 
про освіту

• Новий Санітарний регламент для ЗЗСО

• Особливості направлення на курси ПФК за дистанційною формою

• Створення попереднього тижневого навантаження

• Окремі питання конкурсного відбору керівників ЗЗСО



ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКА ЗЗСО (ст. 38 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»):

•створити належні умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу;

•проконтролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми
розвитку, індивідуального навчального плану;

•забезпечити здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної
загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

•створити необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

•створити в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечити дотримання вимог щодо охорони

дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

•належним чином організовувати освітній процес та вчасну видачу документів про освіту;

•здійснювати зарахування, переведення та відрахування учнів згідно вимог чинного законодавства України.



Організація освітнього процесу та виконання освітніх програм 
за вимогами законодавства – «175 н. дн.»

ЗУ «Про освіту»

Стаття 23. Автономія закладу освіти

1. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.

2. Обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти.

Стаття 26. Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-
господарську та іншу діяльність закладу освіти.

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

• організовує діяльність закладу освіти;

• забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.



ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

Стаття 40. Педагогічна рада

3. Педагогічна рада:

схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює
результати її (їх) виконання;

приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього
процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх
відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а
також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших
учасників освітнього процесу



Стаття 10. Організація освітнього процесу

1. Освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до ЗУ "Про освіту", «Про повну
загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу
освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її
індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема
формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що
розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується
не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік
розпочинається у перший за ним робочий день.

4. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять,
відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою
закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального
навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових
особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30
календарних днів.



КЗпП України

Стаття 73. Святкові і неробочі дні.
Встановити такі святкові дні:

• 1 січня - Новий рік

• 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове

• 8 березня - Міжнародний жіночий день

• 1 травня - День праці

• 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні (День перемоги)

• 28 червня - День Конституції України

• 24 серпня - День незалежності України

• 14 жовтня - День захисника України.

• Робота також не провадиться в дні релігійних
свят:

• 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове

• один день (неділя) - Пасха (Великдень)

• один день (неділя) - Трійця.

Стаття 67. Вихідні дні

• У випадку, коли святковий або неробочий
день (стаття 73) збігається з вихідним днем,
вихідний день переноситься на наступний
після святкового або неробочого.

• Власник або уповноважений ним орган у
разі застосування рекомендації Кабінету
Міністрів України не пізніше ніж за два
місяці видає наказ (розпорядження) про
перенесення вихідних та робочих днів на
підприємстві, в установі або організації,
погоджений з виборним органом
первинної профспілкової організації
(профспілковим представником).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n454


Вересень – 22

Жовтень – 9 + 1

Листопад – 21

Грудень – 22 + 1

76 днів

Січень – 15

Лютий – 20

Березень – 17 + 1

Квітень – 22

Травень – 18 + 3

Червень – 3, 4

99, 100 днів 



ВАЖЛИВО:

!!! Періодичне внесення змін до наказу про затвердження структури навчального
року

!!! Створення наказу про перенесення вихідних та робочих днів у закладі (за 2
місяці)

!!! Проведення засідання педагогічної ради з питань визначення структури
навчального року та виконання освітніх програм

!!! Створення наказу про введення в дію рішень педагогічної ради та внесення
відповідних змін до наказу про затвердження структури навчального року



Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів

Наказ МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

Наказ МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

Наказ МОН України від 27.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо
оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;

Наказ МОН України від 16.09.2020 №1146 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ»;

Лист МОН України 29.09.2020 №1/9-550 «Про окремі питання оцінювання та фіксації результатів
навчання учнів початкових класів НУШ».



При заповненні Класних журналів обов’язково слід дотримуватись вимог:

• наказу МОН України від 07.12.2018 №1362 «Про затвердження методичних рекомендацій
щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи»;

• наказу МОН України від 02.09.2020 №1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій
щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів НУШ закладу».

Для забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19) другий рік поспіль учні 4, 9 та 11 класів звільняються від
проходження ДПА. Це регламентовано:

• ЗУ «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)»»»;

• наказом МОН України від 03.03.2021 №273 «Про звільнення від проходження ДПА учнів 4
та 9 класів у 2020/2021 навчальному році».



Відповідно, учнів, які завершують здобуття початкової, базової та повної
загальної середньої освіти звільнено у 2020/2021 навчальному році від
проходження державної підсумкової атестації.

Але здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої
освіти у 2020/2021 навчальному році, за власним бажанням мають право
пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього
незалежного оцінювання.

!!! Засідання педагогічної ради легітимне за умови присутності не менше
2/3 педагогічного складу закладу



Переведення учнів на наступний рік навчання

Переведення учнів до наступних класів регламентується статтею 13 ЗУ «Про повну загальну
середню освіту» та наказом МОН України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку
переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу».

!!! До наказу внесено зміни наказом МОН України від 01.03.2021 №268 «Деякі питання
переведення учнів на наступний рік навчання».

Слід звернути увагу, що учні переводяться на наступний рік навчання після завершення
навчального року, крім випадків, визначених законодавством. Рішення про переведення
учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається
з обов’язковим урахуванням результатів навчання.

Учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у
тому самому закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному
наказом МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної середньої освіти».



Статтею 14 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» визначено, що за результатами
річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації учня, який навчається за

індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада
приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти, у тому числі з
окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), за однією з індивідуальних форм її
здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками
інституційних форм здобуття освіти.

!!! Звертаємо Вашу увагу, що в разі запровадження закладом освіти власної шкали
оцінювання результатів навчання учнів, ним мають бути і визначені правила
переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Річне оцінювання та ДПА здійснюються за системою оцінювання, визначеною
законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень,
що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.



Зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти
!!! Стаття 9 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» кожний заклад загальної середньої освіти
повинен забезпечити рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти шляхом:

• визначення Правил зарахування до закладів освіти з обов’язковим опублікуванням на вебсайті
закладу;

• зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, крім випадків, визначених
законодавством;

• територіальної доступності повної загальної середньої освіти.

!!! Учнів 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти:

• перевести до 10-го класу цього самого ЗЗСО;

• випустити із закладу за власною заявою у разі досягнення повноліття чи заявою одного з батьків,
інших законних представників.



Новий Санітарний регламент для ЗЗСО

Реалізація вимог Санітарного регламенту вимагає від керівників ЗЗСО до завершення поточного
навчального року прийняття наступних управлінських рішень:

• внесення змін до наказу про структуру та режим роботи закладу 2020/2021 навчального року;

• створення і затвердження розкладу занять для організації освітнього процесу із застосуванням технологій
дистанційного навчання;

• внесення змін до наказу про розподіл обов’язків між працівниками закладу та внесення змін до посадових
інструкцій таких працівників;

• письмове клопотання до засновника закладу з питань забезпечення виконання вимог Санітарного
регламенту;

• створення і проведення відповідних інструктажів працівників закладу;

• внесення змін до інших наказів закладу з питань виконання вимог Санітарного регламенту.



Випуск учнів та видача документів про освіту

Наказ МОН України від 16 жовтня 2018 року № 1109 «Про деякі питання документів про
загальну середню освіту» - зразки документів.

Видати свідоцтва про базову середню освіту учням 9-х класів, які завершили здобуття
базової середньої освіти незалежно від форми здобуття та яких переводять на наступний
рік навчання чи випускають із ЗЗСО.

Видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти учням, які
виявили бажання проходити ДПА незалежно від її форми, після проведення ДПА
та відображення її результатів у додатку до свідоцтва, але не раніше дати видачі
відповідного свідоцтва, зазначеного у ньому.

Дата видачі додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти
може не збігатися з датою видачі самого свідоцтва.

!!! Зверніть увагу, додаток не можна видавати раніше, ніж свідоцтво.



Особливості направлення на курси ПФК 
за дистанційною формою навчання

Лист Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України
від 18.06.2020 №3511-06/37744-09 «Щодо гарантій для працівників при направленні на
курси підвищення кваліфікації»

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/minekonomiki/schodo-garantiy-dlya-
1052100.html

!!! В наказі: «Направити на курси підвищення фахової кваліфікації…»

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/minekonomiki/schodo-garantiy-dlya-1052100.html


Створення попереднього тижневого навантаження

Наказ МОН України від 06.12.2010 №1205 «Про затвердження Типових штатних
нормативів для закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОН України від 15.04ю1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти»

!!! Створити попереднє тижневе навантаження

Винести на розгляд та ознайомлення на засідання педагогічної ради

Затвердити наказом

Скласти наказ про можливе скорочення чисельності педагогічних
працівників

!!! Ознайомити під підпис!!!



Окремі питання конкурсного відбору керівників ЗЗСО

Стаття 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

!!! Рівне право на участь у конкурсному відборі, незалежно від віку

!!! Контракт на 6 років, незалежно від віку

!!! Вчасно підготувати пакет документів:

• заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно
до Закону України "Про захист персональних даних";

• автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

• копія паспорта громадянина України;

• копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче
освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

• документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

• копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної
(науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних
та корпоративних закладів освіти);

• довідка про відсутність судимості;

• довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

• мотиваційний лист, складений у довільній формі.



Завершення 2020/2021 навчального року у сфері ЗСО 
регламентується такими нормативно-правовими актами:

• Законом України «Про освіту»;

• Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

• Законом України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)»»»;

• наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 року № 579 «Про
затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та
похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

• наказом Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2011 року № 329 «Про
затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти»;



 наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 «Про затвердження

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної

середньої освіти»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306 «Про затвердження

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у

навчанні»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 «Про затвердження Порядку

переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 «Про затвердження Положення про

індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669 «Про затвердження

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього

процесу в установах і закладах освіти»;



 наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1362 «Про затвердження

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української

школи»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2018 року № 1109 «Про деякі питання

документів про загальну середню освіту»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2020 року № 1096 «Про внесення змін до

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів НУШ

закладу»;



 наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації

дистанційного навчання»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2020 року № 1146 «Про затвердження

Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ»;

 наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження

Санітарного регламенту для ЗЗСО»;

 наказом Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 року № 273 «Про звільнення від

проходження ДПА учнів 4 та 9 класів у 2020/2021 навчальному році»;

 листом Міністерства освіти і науки України 29 вересня 2020 року № 1/9-550 «Про окремі питання

оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів НУШ»;

 листом Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 № 1/9-575 «Про вжиття організаційних

заходів із протидії розповсюдженню COVID-19»;



 листом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2020 року № 1/9-609 «Щодо організації

дистанційного навчання»;

 листом Міністерства освіти і науки України від 12 лютого 2021 року № 1/9-65 «Про невідкладні заходи,

спрямовані на збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу»;

 листом Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2021 року № 1/9-90 «Про запобігання

поширенню ГРХ та запровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів»;

 листом Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2021 року № 1/9-128 «Щодо необхідності

проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»;

 листом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2021 року № 1-9/148 «Щодо методичних

рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»;

 листом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2021 року № 1-9/218 «Про організоване

завершення 2020/2021 навчального року».


