
                                                         
                                                        УКРАЇНА 

                                          КНЯЖОЛУЦЬКИЙ  ЛІЦЕЙ  

                                      ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                               ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул Визволення, 1, с.Княжолука, Івано-Франківська область, 77540,  

            тел.(095) 6650765  E-mail: knzosh@ukr.nеt Код ЄДРПОУ 20564207     

 

                                                              Н А К  А З  

Від 30 серпня 22021 року            с. Княжолука                                       № 127 

Про організацію роботи 

дошкільного відділення ліцею 

 

     Відповідно до  Закону України «Про дошкільну освіту», Державного 

стандарту дошкільної освіти України — Базового компонента дошкільної освіти, 

затвердженого наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 р., листа Міністерства 

освіти і науки України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Планування роботи в ДНЗ» 

та з метою реалізації освітнього стандарту, формування різнобічно розвиненої, 

духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, 

забезпечити максимальне охоплення дітей дошкільною освітою з урахуванням 

вікових та індивідуальних можливостей дітей починаючи з перших років життя 

дитини і  завершуючи її вступом до ліцею 

НАКАЗУЮ: 

 1. Організовувати діяльність  дошкільного відділення ліцею з 01 вересня 2021 

року.  

2.  Здійснити комплектування груп  

молодша група – 17 дітей, 

середня група  – 25 дітей, 

старша  група -  25  дітей. 

2. Призначити вихователями: 

Молодшої групи – Кобинець Іванна Ігорівна; 

                                Лютан Христина Зеновіївна; 

Помічник вихователя – Яциняк Вікторія Іванівна. 

Середньої групи – Лабутіна Тамара Богданівна; 
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                                 Шкутлей Світлана Іванівна 

Помічник вихователя – Гайнюк Лілія Василівна. 

Старшої групи – Лютан наталія Богданівна; 

                               Лесів Наталія Володимирівна; 

Помічник вихователя – Чекаловська Тамара Володимирівна 

3. Провести  систематизацію документів, на підставі яких здійснено 

зарахування  дітей 

   Навчальний рік у дошкільному відділенні розпочати 1 вересня 2021 року і 

закінчити 31 травня 2022 року. 

4.  Режим роботи закладу — п'ятиденний, щоденно протягом 10.30 годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. 

5.  Визначити щоденний графік роботи дошкільного відділення — початок о 7 

годині 30 хвилин, закінчення роботи закладу — о 18 годині. 

6.  Затвердити режим кожної вікової групи. (додаток 1) 

7.  Затвердити режим роботи гуртків (додаток 2). 

8.  Затвердити розклад занять на 2021-2022 навчальний рік (додаток 3).    

 9.   Встановити наступний графік роботи для працівників дошкільного на-

вчального закладу: 

 Вихователі: І зміна 7.30 -13.30 

                    II зміна 13.00-18.00 (можливі зміни залежно тижневого 

навантаження) 

Музкерівник : 8.30 - 13.00  

Старша медсестра: 8.00- 17.00 (перерва 1З.00-14.00) 

Помічники вихователів: 8.00- 18.20 ( з перервою на  І год )  

Практичний психолог: 9.00- 14.00 

Асистент вихователя: 8.00- 16.12  ( з перервою на  І год )  

Машиніст з прання білизни: 8.30 - 17.30( з перервою на  І год ) 

Прибиральниця приміщень: 8.30 - 12.30 

10.Організовувати діяльність  дошкільного відділення у 2021/2022 навчальному 

році залежно від епідемічної ситуації в нашому регіоні. 

11. Всім учасникам освітнього процесу  дотримуватись гігієнічних навичок, 

соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення 

виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. 

12.  Пріоритетним напрямом освітнього процесу в ДНЗ вважати морально-

етичний та екологічний. 

13  Пріоритетним напрямам освітньої роботи  на 2021-2022р.р.вважати : 



- економічне  виховання в процесі організованої й самостійної предметно-

практичної діяльності дітей; 

- формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників; 

-  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, 

екологічного виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.   

14.  Учасникам виховного процесу неухильно дотримувати виконання вимог 

державного стандарту — Базового компонента дошкільної освіти (нова 

редакція) та Програми « Впевнений старт» та «Українське дошкілля». 

15. Покласти відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту 

навчально-виховного процесу на завідувача і кожного члена трудового 

колективу в межах їх посадових обов'язків. 

16. Педагогічним працівникам організувати навчально-виховний процес у 

такому розвивальному середовищі, яке буде сприяти сенсорно-пізнавальному 

розвитку маленьких вихованців, формуванню в них практичних навичок життя 

та самообслуговування, спілкування, а також  оптимізації дитячої рухової 

активності. 

17. Роботу педпрацівників закладу регламентувати перспективним планом у 

вигляді «сітки» та календарним планом на один день. 

18. Роботу музичних керівників, керівника гуртка планувати окремо для кожної 

вікової групи та узгоджувати з вихователями. 

19.  Організовуючи навчально-виховний процес  використовувати широкий 

спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, 

фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідної 

(предметної) та інших специфічних для раннього віку видів діяльності 

(емоційне спілкування, ігрова, рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, 

музична діяльність тощо), новітні освітні технології навчання та виховання, 

експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації та 

інші методи і прийоми. 

20. Педагогічному колективу постійно поширювати серед батьків психолого-

педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку. 

21. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

 

Директор ліцею                                                Михайло Пенгрин 

 



  

 


