УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ №12
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
30.08.2019

№ 195-г

Про затвердження Порядку
створення груп подовженого дня
в Ізюмській загальноосвітній школі
І-ІІІ ст.№ 12 Ізюмської міської ради
Харківської області

На підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку створення груп
подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти»від
24.06.2018 року № 677, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів
(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів
усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України від
18.07.2013 №503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань
створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в ГПД загальноосвітніх
навчальних закладах», з метою створення умов для розвитку учнів у позаурочний час,
попередження травмування дітей, бездоглядності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок створення груп подовженого дня в Ізюмській загальноосвітній
школі І-ІІІ ст. № 12 Ізюмської міської ради Харківської області, що додається.
2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Оніщенко В.А., Бугай Л.І.
довести цей наказ до відома педагогічних працівників, вихователів груп подовженого
дня та розмістити на офіційному сайті школи до 03.09. 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи

Н.В. Малик

З наказом ознайомлені:

Л.І. Бугай
В.А. Оніщенко
Додаток 1
до наказу від 30.08.2019 р. № 195-г

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ІЗОШ І-ІІІ ст.№12
від 30.08.2019р. № 195-г
Директор школи
Н.В. Малик
ПОРЯДОК
створення груп подовженого дня
в Ізюмській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 12
Ізюмської міської ради Харківської області
1. Цей Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня в Ізюмській
загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 12 Ізюмської міської ради Харківської області (далі –
групи подовженого дня) та основні засади їх функціонування.
2. Група подовженого дня створюється для:


організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів;



організації дозвілля учнів;



надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні
домашніх завдань;



формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної
життєдіяльності та самореалізації особистості;

3. Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюється з додержанням
вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарногігієнічних та державних будівельних правил та норм.
4. Підставою для створення групи подовженого дня є наявність необхідної матеріальнотехнічної бази та умов для організації харчування учнів.
5. Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до рішення
засновника закладу загальної середньої освіти за письмовими зверненнями батьків, інших
законних представників учнів.
На підставі рішення засновника закладу загальної середньої освіти керівник Ізюмської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №12 видає наказ про організацію діяльності групи
подовженого дня.
6. Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)
компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та
Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20
лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002
року за № 229/6517.
Рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня приймає
керівник Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №12 за погодженням із управлінням
освіти Ізюмської міської ради Харківської області.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно
з наказом керівника Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №12на підставі
відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів.
Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом
навчального року на вільні місця.
Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох
років.
7. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється
педагогічною радою і затверджується керівником Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №12.
Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:
організацію:


прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година
30 хвилин для учнів перших – четвертих класів;



харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;



виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;



проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.

Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин
на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється
відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час.
Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів
необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки, гімнастику для
очей.
8. Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який,
як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові
ігри тощо.
План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника із
виховної роботи і затверджується керівником Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№12.
9. Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника закладу
загальної середньої освіти та за інші кошти, не заборонені законодавством.
10. Відповідальними за життя та здоров'я учнів під час їх перебування в групі
подовженого дня є керівник Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №12, його
заступник, вихователь та інші педагогічні працівники.
11. Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для
організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.

