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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

Від «03» 02 2012 р.               м. Київ                               № 25 

 

Про затвердження заходів щодо 

проведення загальноміської 

акції «Дай руку, 

першокласнику!» 

 

На виконання листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 09.06.2011 № 1/9-455 та від 30.01.2012 № 1/9-66 «Щодо 

проведення Всеукраїнської акції  «Дай руку, першокласнику!», міської 

цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» (підпрограма ІІІ «Загальна 

середня освіта», напрям «Початкова школа»), затвердженої рішенням 

Київради від 25.05.2011 № 196/5583, з метою вдосконалення  навчально - 

виховного процесу та створення сприятливих умов навчання для учнів 

1 класу 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Затвердити заходи щодо проведення загальноміської акції «Дай руку, 

першокласнику!» (додаються). 

 

2. Управлінню навчальних закладів Головного управління освіти і науки 

(Руденко Г.В.) забезпечити виконання заходів у зазначені терміни. 
 

 

3. Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення (Баглай Ю.Г.) розмістити цей наказ на сайті Головного 

управління освіти і науки. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника – начальника управління навчальних закладів Головного 

управління освіти і науки Руденко Г.В., ректора Київського 

університету імені Бориса Грінченка Огнев’юка В.О., начальників 

управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій. 

 

Начальник  В. Горюнова 
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Додаток  

до наказу Головного 

управління освіти і науки 

виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної 

адміністрації)  

від «03» 02.2012 № 25 

 

ЗАХОДИ  

щодо проведення загальноміської акції  

«Дай руку, першокласнику!» 
 

№ 

за/п 

Назва заходу Відповідальний за 

виконання 

Термін 

проведення 

1.  Провести методичну 

конференцію: «Впровадження 

Державного стандарту 

початкової загальної освіти у ЗНЗ 

столиці в 2012 – 2013 н.р.». 

 

Головне управління 

освіти і науки 

виконавчого органу 

Київради (Київської 

міської державної 

адміністрації), 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

 

Квітень  

2012 р. 

2.  Провести колегію Головного 

управління освіти і науки з 

питання: «Про вжиті заходи 

щодо переходу початкової освіти 

на нові Державні стандарти. 

Результати моніторингових 

досліджень щодо психолого-

педагогічного супроводу 

навчально-виховного процесу 

учнів початкових класів».  

 

Головне управління 

освіти і науки 

виконавчого органу 

Київради (Київської 

міської державної 

адміністрації), 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингу 

 

Квітень  

2012 р. 

3.  Провести Інтернет опитування 

батьків майбутніх 

першокласників та 

першокласників. 

 

Головне управління 

освіти і науки 

виконавчого органу 

Київради (Київської 

міської державної 

адміністрації), 

Київський 

університет імені 

До  

червня  

2012 р. 
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Бориса Грінченка, 

Центр науково-

освітніх інновацій та 

моніторингу, 

начальники управлінь 

освіти районних в 

місті Києві 

державних 

адміністрацій, 

директори районних 

науково-методичних 

центрів, директори 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

4.  Провести міський огляд-конкурс 

на кращий комплекс (класне 

приміщення, ігрову кімнату, 

пришкільний майданчик) для 

учнів початкових класів. 

Головне управління 

освіти і науки 

виконавчого органу 

Київради (Київської 

міської державної 

адміністрації), 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

начальники управлінь 

освіти районних в 

місті Києві 

державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

вересня  

2012 р. 

5.  Забезпечити підготовку вчителів 

початкових класів, які 

розпочнуть роботу за новим 

Державним стандартом: 

 Включити до програми 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів 

навчальний модуль: «Нові 

Державні стандарти 

початкової загальної 

освіти». 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського 

університету  

імені Бориса 

Грінченка 

Протягом  

2012 р. 
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 Провести навчально-

методичні семінари для 

вчителів 1 класів за участю 

авторів навчальних 

програм.  

 Провести круглі столи за 

участю авторів підручників 

та вчителів, що будуть 

працювати у 1-х класах.  

 Забезпечити роботу 

постійно діючого семінару-

практикуму для вчителів  

1-х класів: «Методика 

успіху». 

 Розробити методичні  

рекомендації для вчителів 

1-х класів, що будуть 

викладати 

«природознавство» та 

«іноземну мову». 

 Розробити методичні 

рекомендації для вчителів, 

які працюють в 

інклюзивних класах. 

 Створити сторінки на Web-

сайті Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка на 

допомогу: 

- вчителю 1 класу; 

- вчителю, який працює в 

інклюзивному або 

інтегрованому класі; 

- батькам першокласників.  

 

6.  Провести педагогічні ради з 

тематикою "Готовність 

початкової школи до 

впровадження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти". 

 

Директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

До  

травня  

2012 р. 
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7.  Забезпечити учнів перших класів 

подарунковими наборами від 

Київської міської державної 

адміністрації та «Київськими 

буквариками». 

Головне управління 

освіти і науки 

виконавчого органу 

Київради (Київської 

міської державної 

адміністрації) 

До  

01.09.2012 р. 

8.  Створити належні умови для  

організації гарячого харчування 

учнів початкових класів. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

Постійно  

9.  Облаштувати (у разі потреби) 

кімнати для денного відпочинку 

(сну) в групі продовженого дня, 

сформованої з учнів першого 

класу. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

01.09.2012 р. 

10.  Облаштувати приміщення для 

організації рухливих ігор, ігрові 

кімнати, ігрові майданчики. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

01.09.2012 р. 

11.  Обладнати відокремлені туалетні 

кімнати. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До 

01.09.2012 р. 

12.  Обладнати відокремлені 

гардероби з обов’язковим 

відділенням секцій для кожного 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

До  

01.09.2012 р. 
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класу. 

 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

13.  Провести дні відкритих дверей та 

ознайомити батьків 

першокласників з першою 

вчителькою та  навчальним 

середовищем, у якому 

перебуватимуть їхні діти. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

червня 2012 р. 

14.  Провести конференції, 

батьківські збори у старших 

групах дошкільних навчальних 

закладів, дні відкритих дверей, 

консультпункти з метою 

обговорення проблем успішної 

адаптації першокласників, 

різноманітні семінари – 

практикуми з проблем підготовки 

учнів до шкільного життя. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

дошкільних 

навчальних закладів 

До  

червня 2012 р. 

15.  Провести консультації для 

батьків дітей дошкільного віку з 

особливими потребами щодо 

подальшого навчання їх дітей в 

інклюзивних та інтегрованих 

класах. 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

червня 2012 р. 

16.  Провести з батьками майбутніх 

першокласників роз’яснювальну  

роботу щодо необхідності 

проходження обов’язкового 

медичного огляду дітей за 

участю педіатра, невролога, 

отоларинголога, офтальмолога, 

ортопеда, хірурга, стоматолога, 

психіатра, логопеда, проведення 

антропометрії, вимірювання 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Травень  

2012 р. 
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артеріального тиску та 

здійснення лабораторних 

досліджень. 

 

17.  Підготувати шкільні приміщення 

для прийому першокласників. 

Провести ремонти у класних 

кімнатах, закупити меблі, стільці, 

килимки тощо. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

01.09.2012 р. 

18.  Створити умови для 

безперешкодного доступу до 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста. 

 

Начальники 

управлінь освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

До  

01.09.2012 р. 

 

 

 

 

Заступник начальника  Г. Руденко 


