
Інформація для батьків 

майбутніх першокласників

2021-2022 н.р.



2
Закон України «Про повну загальну середню 

освіту»

3 Лист МОН № 1/9-201 від 08.04.20 року 

Щодо нагальних питань впровадження Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»

4

1 Закон України «Про освіту» 

Нормативна база

Лист МОН №1/9-554 від 13.10.2017 року Щодо 

нагальних питань впровадження Закону 

України «Про освіту» 

5 Розпорядження Кабінету Міністрів України 

№903-р від 13.12.2017 Про затвердження 

плану заходів на 2017—2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»



Структура нової української школи

стаття 35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» 

забезпечує 

здобуття початкової 

освіти

1 – 4 класи

забезпечує 

здобуття базової 

середньої освіти

5 – 9 класи

Початкова школа

окрема юридична особа 

або 

як структурний підрозділ 

гімназії

Гімназія

окрема юридична особа

Ліцей

забезпечує 

здобуття профільної 

середньої освіти

10 – 12 класи

окрема юридична особа

За рішенням засновника ліцей може забезпечувати здобуття 

базової середньої освіти.



п.13 частини 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про освіту» (05.09.2017) 

до 01 вересня 2022 року

переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність 

із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом 

Прикінцеві та перехідні положення ЗУ «Про повну загальну середню освіту»                                                     

до 01 вересня 2024 року

всі заклади освіти повинні бути приведені до нових типів 

• початкова школа має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ

гімназії (абзац 5 частини 1 статті 35);

• гімназія та ліцей мають функціонувати як окремі юридичні особи (абзац 6 частини 1 статті 35);

• для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має

бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів (абзац 8 частини 1 статті 32)



Початкова школа

Дошкільний 

підрозділ

1 – 4 класи

Гімназія

1 – 4 класи 5 – 9 класи

Ліцей

5 – 9 класи 10 – 12 кл

5-12 класи 10-12 класи 1-4 класи

Структура нової української школи

Структура ЗОШ 97 – гімназія  -1-9 класи



Мережа ЗЗСО Комунарського району у 2020/2021 н.р.                                                                            

ЗЗСО нового типу відповідно до 

ЗУ «Про освіту» (2017)

ЗЗСО старого типу

№6 Гімназія (1-11 кл)

№7 Спеціалізована школа (1-11 кл)

№8 Гімназія (1-11 кл)

№14 Гімназія (1-9 кл)

№17 Гімназія (1-9 кл)

№23 Академічний ліцей (1-11 кл)

№38 Загальноосвітня школа (1-11 кл)

№70 Навчально-виховний комплекс (1-11 кл)

№80 Загальноосвітня школа (1-11 кл)

№83 Гімназія (1-9 кл)

№84 Загальноосвітня школа (1-11 кл)

№88 Загальноосвітня школа (1-11 кл)

№90 Гімназія (1-9 кл)

№97 Гімназія (1-9 кл) (за планом з 2021 року) Загальноосвітня школа (1-11 кл)

№103 Загальноосвітня школа (1-11 кл)

№107 Гімназія (1-11 кл)

№110 Навчально-виховний комплекс (1-11 кл)



Про школу

• Кількість учнів -701 чол.,

• Кількість класів – 26 

з них початкової школи -13 класів

середня наповнюваність -28 учнів

в початковій школі навчається – 340 учнів

навчання в одну зміну

навчання за триместрами



Що нового

2018- 2019 н.р.

в початковій школі  замінено  двомісні парти на одинарні учнівські парти  в 4 

кабінетах ( № 321, 312, 317, 318).

оновлено шафи для приладдя – в трьох кабінетах  № 312, 316, 318 

Оновлено столи та крісла для вчителів – в трьох каб. № 312,317,318 

В 2019 році зроблено капітальний ремонт для навчання в умовах НУШ в каб.311 

Отримано  9 ноутбук,  1 набір загального користівання « Фабрика друку» - принтер 

та ламінатор.

В 2018-2019 н.р. було отримано повне забезпечення дидактичними матеріалами по 

кабінетах.

В 2019- 2021- було поповнення дидактичного матеріалу,  наборів конструктора 

LEGO.

Всі здобувачі освіти в початковій  школі забезпечені підручниками.



2021-2022 н.р.

Відкрити 4 перших класи

• 3 класи

За типовою 

освітньою програмою

для закладів загальної

середньої освіти

(1-4 клас), розроблена

під керівництвом

О. Я. САВЧЕНКО

1 клас

За інтегрованою 

освітньою системою

для початкової школи                            

«СВІТ ЧЕКАЄ 

КРИЛАТИХ»

під керівництвом

Анжеліки Цимбалару



Інтегрований навчальний 

посібник-журнал

Один на тиждень

тематичний посібник-журнал 



Бокс з 

авторськими

роздатковими

матеріалами

для 

кожного 

учня

4 зошити на місяць + зошити для селфі аудиту + індивідуальні бокси з 

роздатковим матеріалом = 34 зошити за рік = 280 грн/місяць*9 місяців



Переваги закладу

• Організація роботи 2-х груп ГПД для 

працюючих батьків

• Організація позаурочної роботи: 

співпраця з позашкільним закладом 

(гуртки бісероплетіння, малювання, 

паперопластика), спортивна секція 

«УШУ»


