
місто Київ 

управління освіти  

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №138 

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 

 

НАКАЗ  

 

від 31 серпня  2022 року                               № 121-о 

 

Про структуру 2022-2023 навчального року 

 
 

На виконання статті 10 Закону України “Про повну загальну середню 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №711 «Про початок 

навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», згідно 

з рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 №1/7-

7322-22 «Про організацію  2022-2023 навчального року», листа Департаменту 

освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30.08.2022 №063-3614 “Про структуру 2022/2023 

навчального року” структура і тривалість навчального року, навчального тижня, 

навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього 

процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 

навантаження, встановленого навчальним планом на 2022-2023 навчальний рік, та 

з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального 

розвитку дітей тощо. 

 З метою створення умов для організації якісного освітнього процесу 

забезпечення виконання Освітньої програми  закладу загальної середньої освіти 

“спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням предметів 

природничого циклу Шевченківського району м. Києва”, сталого формування 

предметних компетентностей,  задоволення індивідуальних освітніх потреб 

здобувачів освіти та на підставі рішення педагогічної ради від 31 серпня 2022 

року  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес за семестровою системою з п’ятиденним 

навчальним тижнем. 

2. Розпочати 2022-2023 навчальний рік в День знань - 1 вересня 2022 року та 

закінчити не пізніше 30 червня 2023 року. 

3. Визначити День останнього дзвоника 31 травня 2023 року. 

4. З 1 червня по 30 червня 2023 року організувати проведення навчальних 

екскурсій, навчальної практики, додаткових консультацій для усунення прогалин 

у навчанні здобувачів освіти. 



5. Видати здобувачам освіти свідоцтва досягнень/ або табелі успішності/або 

свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти/ або свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти не пізніше 30 червня 2023 року. 

6. Затвердити наступну структуру 2022-2023 навчального року: 

перший семестр  з 01 вересня до 23 грудня 2022 року; 

другий семестр з 09 січня до 30 червня 2023 року; 

осінні канікули з 31 жовтня по 06 листопада 2022 року; 

зимові канікули з 24 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року; 

весняні канікули з 27 березня до 02 квітня 2023 року. 

7.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
 

Директор                   Оксана АДАМЕНКО 

 


