
                                                                                        
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 16 

ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ  

 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ   

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

40020, Сумська обл., місто Суми, вулиця  Шишкіна, будинок 12 тел 24-54-96  

e-mail:  nvk16-sumy@ukr.net  

                                                                                         ЄДРПОУ   Код 21102348 

 

НАКАЗ 

18.12.2017                    № 460 

Про організоване закінчення І семестру 

2017-2018  навчального року  

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту, листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017  

№ 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», статутів загальноосвітніх навчальних 

закладів, наказів управління освіти і науки Сумської міської ради від  

15.06.2017 року № 575 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Суми на 2017-2018 навчальний рік» та від 14.12.2017      

№ 1090 «Про закінчення І семестру 2017-2018  навчального року», з метою 

організованого закінчення І семестру, збереження життя та здоров'я вихованців 

і учнів, попередження надзвичайних ситуацій у закладі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Закінчити І семестр 2017-2018 навчального року 29.12.2017 р. Зимові 

канікули провести у термін з 30.12.2017 р. до 14.01.2018 р. 

2. Розпочати  навчальні заняття ІІ семестру 15.01.2018 р. за встановленим 

режимом роботи навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік.  

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хлобощиній В.В.: 

3.1. Семестрове оцінювання учнів початкової школи провести до  

27.12.2017 р. 

3.2. Видати  учням початкових класів «Табелі навчальних досягнень та 

відвідування школи учнями за 2017- 2018 навчальний рік» з виставленими за       

І семестр оцінками не пізніше 29.12.2017 р.  

3.3. Здійснити контроль за веденням класних журналів початкової школи, 

об'єктивністю оцінювання учнів, виконанням практичної частини навчальних 

програм, до 12.01.2018 р. 

          3.4. Надати до  управління освіти і науки Сумської міської ради звіти 

щодо результатів закінчення І семестру у початковій школі до 29.12.2017 р. 



           

3.5. Розробити дієві заходи щодо забезпечення життєдіяльності 

початкової школи закладу у період новорічних та  різдвяних свят: видати 

відповідні та підсумкові накази згідно переліку річного плану, провести класні 

години (згідно з розкладом) з 25 грудня до 29 грудня 2017 року та записати у 

класні журнали інструктажі щодо збереження життя та здоров'я дітей під час 

зимових канікул, при проведенні новорічних та різдвяних свят, з питань 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, пожежної безпеки, тощо. 

         3.6. Перевірити готовність навчальних кабінетів школи І ступеня, інших 

приміщень І поверху закладу, харчоблоку та обідньої зали до належної 

організації роботи у ІІ семестрі, до 12.01.2018 р.  

           4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Роденко С.В.: 

          4.1. Семестрове оцінювання учнів 5-11 класів провести до  27.12.2017 р. 

4.2. Видати  учням школи ІІ-ІІІ ступенів «Табелі навчальних досягнень та 

відвідування школи учнями за 2017- 2018 навчальний рік» з виставленими за І 

семестр оцінками не пізніше 29.12.2017 р.  

4.3. Здійснити контроль за веденням класних журналів 5-11 класів, 

об'єктивністю оцінювання учнів, виконанням практичної частини навчальних 

програм, до 12.01.2018 р. 

          4.4. Надати до  управління освіти і науки Сумської міської ради:  

 4.4.1. Графік чергування в закладі у вихідні, святкові дні, до 22.12.2017 р. 

4.4.2. Звіти щодо результатів закінчення учнів закладу І семестру до 

29.12.2017 р. 

          4.4.3. Списки учнів-претендентів  на нагородження золотою та срібною 

медалями, до 10.01.2018 р. 

4.5. Розробити дієві заходи щодо забезпечення життєдіяльності школи ІІ-

ІІІ ступенів закладу у період новорічних та  різдвяних свят: видати відповідні та 

підсумкові накази згідно переліку річного плану, провести класні години 

(згідно з розкладом) з 25 грудня до 29 грудня 2017 року та записати у класні 

журнали інструктажі щодо збереження життя та здоров'я дітей під час зимових 

канікул, з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, пожежної безпеки, тощо. 

         4.6. Провести в  закладі загальної середньої  освіти 27.12.2017 року: 

         4.6.1. Організувати проведення Тижня безпеки життєдіяльності, розробити 

заходи, видати накази щодо його організації та підсумків. 

 4.6.2. Перевірити готовність навчальних кабінетів школи ІІ-ІІІ ступенів, 

інших приміщень ІІ поверху до належної організації роботи у ІІ семестрі, до 

12.01.2018 р.  

          5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бенькалович О.М.: 

          5.1. Семестрове оцінювання учнів індивідуальної форми навчання 

провести до  27.12.2017 р. 

5.2. Видати  учням індивідуальної форми навчання «Табелі навчальних 

досягнень та відвідування школи учнями за 2017- 2018 навчальний рік» з 

виставленими за І семестр оцінками не пізніше 29.12.2017 р.  



5.3. Здійснити контроль за веденням журналів індивідуального навчання 

учнів, об'єктивністю їх оцінювання, виконанням практичної частини 

навчальних програм, до 12.01.2018 р. 

          5.4. Надати до  управління освіти і науки Сумської міської ради звіт щодо 

результатів закінчення учнями інклюзивної та індивідуальної форм навчання І 

семестру до 29.12.2017 р. 

5.5. Розробити дієві заходи щодо забезпечення життєдіяльності 

дошкільного підрозділу у період новорічних та  різдвяних свят: видати 

відповідні та підсумкові накази згідно переліку річного плану, провести 

інструктажі з працівниками дошкільного підрозділу щодо збереження життя та 

здоров'я дітей у зимовий час, при проведенні новорічних ранків, з питань 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, пожежної безпеки, на льоду, з 

обігрівальними приладами тощо. 

         5.6. Перевірити готовність кабінетів колекційного блоку школи, інших 

приміщень ІІІ поверху до належної організації роботи у ІІ семестрі, до 

12.01.2018 р.  

        6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гостіщевій Т.І.: 

        6.1. Ознайомити всіх учасників освітнього  процесу з планом заходів на  

зимові канікули, до 27.12.2017 р. 

        6.2. Розробити дієві заходи щодо забезпечення життєдіяльності закладу у 

період новорічних та  різдвяних свят: видати відповідні та підсумкові накази 

згідно переліку річного плану, забезпечити проведення класних годин в 1-11 

класах (згідно з розкладом) з 25 грудня до 29 грудня 2017 року та записати у 

класні журнали інструктажі щодо збереження життя та здоров'я дітей під час 

зимових канікул, екскурсій, туристичних виїздів, поїздок по місту, при 

проведенні новорічних та різдвяних свят, пожежної безпеки, правил поведінки 

у громадських місцях, при користуванні громадським транспортом, біля 

водоймищ, на льоду, з обігрівальними приладами тощо. 

         6.3. З 30.12.2017 р. до 14.01.2018 р. організувати змістовне дозвілля учнів 

школи під час зимових канікул.  

         6.4. З 30.12.2017 р. до 14.01.2018 р. забезпечити виконання в повному 

обсязі плану виховної роботи закладу на зимових канікулах, рекомендацій  

управління освіти і науки Сумської міської ради щодо роботи шкільних гуртків, 

спортивної зали, бібліотеки, музейної кімнати під час зимових канікул.  

         6.5. Провести в  закладі загальної середньої  освіти: 

         6.5.1. 27.12.2017 року роз’яснювальну роботу серед учнів всіх класів щодо 

збереження хвойних насаджень та відповідальності за їх вирубку. 

6.5.2. Протягом зимових канікул  - цільових інструктажів з безпеки 

життєдіяльності учнів, інших учасників навчально-виховного процесу (про 

безпеку дорожнього руху, небезпечність перебування на льодяних поверхнях 

водоймищ, використання піротехніки тощо) за затвердженими інструкціями з 

реєстрацією у відповідних журналах.  



         6.5.3. Тиждень безпеки життєдіяльності, у тому числі з тематики безпеки 

дорожнього руху за участю працівників. Сумського відділу поліції (м.Суми) 

Головного управління Національної поліції України в Сумській області 

 зокрема з тематики безпеки дорожнього руху за участю працівників поліції.   

   7. Черговим адміністраторам Гостіщевій Т.І., Роденко С.В., Хлобощиній В.В.: 

        7.1. Забезпечити чергування у телефонному режимі у період святкових та 

вихідних днів відповідно до графіка. 

        7.2. У дні чергування проводити інструктаж зі сторожами та черговими 

працівниками у закладі щодо алгоритму дій під час можливих надзвичайних 

ситуацій, вживати заходів при потребі. 

         7.3 Інформувати негайно  керівника закладу, управління освіти і науки 

Сумської міської ради (відповідно до графіку чергування) про надзвичайні 

ситуації в закладі.  

8. Завідуючій господарством Постольній С.В.: 

8.1. До 29.12.2017 року провести цільові та позапланові інструктажі зі  

сторожами та черговими працівниками (у приміщенні закладу) щодо алгоритму 

дій під час можливих надзвичайних ситуацій, довести до відома графік 

чергування у період святкових та вихідних днів. 

8.2. Контролювати чергування сторожів та чергових працівників (у 

приміщенні закладу) у період святкових та вихідних днів. 

8.3. До 29.12.2017 року розробити заходи щодо забезпечення 

життєдіяльності господарських систем закладу у період новорічних та  

різдвяних свят, вживати невідкладних заходів під час надзвичайних ситуацій, 

негайно інформувати керівника закладу, при необхідності комунальні служби. 

9. Класним керівникам: 

          9.1.  Провести з учнями класні години (згідно з розкладом) з 25 грудня до 

29 грудня 2017 року та записати у класні журнали інструктажі щодо 

збереження життя та здоров'я дітей під час зимових канікул, екскурсій, 

туристичних виїздів, поїздок по місту, при проведенні новорічних та різдвяних 

свят, з питань профілактики шлунково-кишкових захворювань, дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, правил поведінки у 

громадських місцях, при користуванні громадським транспортом, біля 

водоймищ, на льоду, з обігрівальними приладами тощо. 

          9.2 Ознайомити учнів та батьків з планом виховної роботи закладу на  

зимові канікули, до 29.12.2017 р. 

          9.3. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів щодо збереження 

хвойних насаджень та відповідальності за їх вирубку. 

9.4. Видати  учням класу «Табелі навчальних досягнень та відвідування 

школи учнями за 2017- 2018 навчальний рік.» з виставленими за І семестр 

оцінками не пізніше 29.12.2017 р.; оформити класні журнали та звіти за І 

семестр 2017-2018 навчального року до 29.12.2017 року. 

10. Вчителям-предметникам: 

10.1. До 27.12.2017 р. провести семестрове оцінювання.  

10.2. До 28.12.2017 року здати звіти про результати роботи з предмета.  



10.3. До 29.12.2017 року  здати класні журнали та журнали факультативів, 

гуртків на перевірку заступнику директора.  

11. Даний наказ довести до відома працівників закладу. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                  Директор                                           О.С.Стайко  

 
Роденко 615-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


