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 НАКАЗ 
15.08.2022 р.                                                                                       №67-од 
 

 
Про структуру та організований початок                           
2022-2023 навчального року   
 

 

                    Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 

24.06.2022р. № 711 «Про початок навчального року під час дії правового 

режиму воєнного стану в Україні», з урахуванням доручення Прем’єр-міністра 

України від 10.06.2022р. № 1529/0/1-22 за результатами наради, проведеної 07 

червня, щодо підготовки закладів освіти до 2022/2023 навчального року, 

підпункту 14 пункту 2 розділу ІІІ та підпункту 5 пункту 1 розділу IV 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. 

№ 1669, наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної військової 

адміністрації від 17.06.2022р. № 02-01/01/01/175 «Про підготовку закладів 

освіти до роботи в новому 2022/2023 навчальному році та забезпечення 

проходження осінньо-зимового періоду», листів Міністерства освіти і науки 

України від 30.06.2022р. № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 

навчального року» та від 11.07.2022р. № 1/7707-22 «Про підготовку закладів 

освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного 

стану», наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 

адміністрації від 21.07.2022р. № 07-01/197 «Про організацію роботи з 

підготовки закладів освіти Львівської області до 2022/2023 навчального року 

в умовах воєнного стану», з метою створення безпечних умов освітнього 

процесу з урахуванням вимог цивільного захисту, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, наказу відділу освіти Бісковицької сільської ради від 02 

серпня 2022 р. № 20 «Про організацію роботи з підготовки закладів освіти 

Бісковицької територіальної громади до 2022/2023 навчального року в умовах 

воєнного стану» та з метою забезпечення рівного доступу дітей та учнів до 

якісної освіти  і організованого початку 2022-2023 навчального року 

 



НАКАЗУЮ: 
 

1. До 25.08.22 р. провести заходи з підготовки до організованого початку 

2022-2023 навчального року для перевірки готовності закладу до нового 

навчального року. 

  
2. При підготовці закладів освіти до нового навчального року враховувати 

інструктивно-методичні матеріали надані листом Міністерства освіти і науки 

України від 11.07.2022р. № 1/7707/-22 «Про підготовку закладів освіти та 

нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану». 

 

3. Забезпечити виконання рекомендацій щодо організації та 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених 

постановою  Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території  України гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом»,  постановою Головного 

державного санітарного лікаря України №10 від 26.08.2021р. «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

 

4.  Організовувати освітній процес в очному або змішаному форматі в будівлях 

або приміщеннях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості 

захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, що можуть 

бути використані для укриття учасників освітнього процесу. Провести 

опитування серед батьків щодо вибору форми навчання у 2022-2023 н.р. 

 

5.  Довести до відома учасників освітнього процесу (здобувачі освіти, їх 

батьки, працівники) алгоритм дій  у разі оголошення сигналу «Повітряна 

тривога», загрози виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або 

терористичного акту, а також передбачити систематичне проведення 

виховних годин, уроків безпеки та тренувань. 

 
6. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в 

будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі включення сигналу «Повітряна 

тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу 

повинні організовано прослідувати до захисних споруд цивільного захисту і 

перебувати в них до скасування тривоги. За можливості, продовжити освітній 

процес в укритті, а після відбою тривоги повернутися до приміщення закладу 

освіти, організувавши освітній процес з урахуванням необхідного 

коригування.  

  
7. Організувати навчальні заняття у 1–11 класах за семестровою системою: 

І-й семестр –  01 вересня 2022  року – 30  грудня 2022 року; 



ІІ-й семестр – 23 січня 2023 року - 31 травня 2023 року. 

Визначити терміни для канікул упродовж навчального року для учнів: 
осінні –  27 жовтня 2022 року - 30 жовтня 2022 року; 

зимові – 31 грудня 2022 року - 22 січня 2023 року; 

весняні – 29 березня 2023 року - 02 квітня 2023 року. 

 

8.  Провести Свято Знань 01 вересня в дистанційному режимі. 

 

9. Даний наказ довести до відома класних керівників для неухильного 

виконання. 

 
10. Контроль за виконанням залишаю за собою.      

  
    
 
  
 

 
 
 

Директор закладу    Надія Титар 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 


