ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
__04/06/2013__

№ _498_

Про структуру 2013-2014 навчального року
та організацію навчально-виховного процесу
в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва
На виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню
освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, відповідно
до листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 р. № 1/9-349
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 20132014 навчального року»
НАКАЗУЮ:
1.

Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
1.1. Врахувати, що визначено таку структуру 2013-2014 навчального року:
1.1.1. Першого вересня 2013 року відзначається свято – День знань.
1.1.2. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
Перший семестр
Осінні канікули
Зимові канікули

з 02 вересня по 27 грудня 2013 року (28 грудня
2013 року для шкіл, які працюють за шестиденним
робочим тижнем);
з 28 жовтня по 03 листопада 2013 року;
з 30 грудня 2013 року по 12 січня 2014 року;

Другий семестр

з 13 січня по 30 травня 2014 року (31 травня 2014
року для шкіл, які працюють за шестиденним
робочим тижнем);

Весняні канікули

з 24 по 30 березня 2014 року.

1.1.3. Навчальний рік закінчується, включаючи проведення підсумкового
оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної
підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої
школи.
1.2. Завершити навчальні заняття:
у 1-10-х класах – 30 травня 2014 року (31 травня 2014 року для шкіл,
які працюють за шестиденним робочим тижнем);
в 11-х класах – 22 травня 2014 року.
1.3. Провести 22 травня 2014 року свято «Останнього дзвоника» для
випускників 11-х класів.
1.4. Вручити документи про загальну середню освіту випускникам:
9-х класів – 18 червня 2014 року
11-х класів – 31травня 2014 року.
1.5. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику учнів:
у 1-4-х класах – 02-05 червня 2014 року;
у 5-8-х і 10-х класах – 02-13 червня 2014 року.
1.6. Провести державну підсумкову атестацію учнів:
4-х класів 13-22 травня 2014 року;
9-х класів 02-16 червня 2014 року;
11-х класів 23-29 травня 2014 року.
1.7. Протягом червня 2013 року провести роботу щодо складання і
затвердження робочих навчальних планів із конкретизацією варіативної
складової та визначенням профілю навчання загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми власності та погодження робочих навчальних
планів загальноосвітніх навчальних закладів іншої форми власності.
1.8. Подати до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) індивідуальні
та експериментальні робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних

закладів до 01 липня 2013 року для погодження їх Міністерством освіти і
науки України.
2. Директору Школи екстернів (Войтович Е.Г.), директору Київського
спортивного ліцею-інтернату (Кореницький О.О.) до 25 червня 2013 року
подати на затвердження до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
робочі навчальні плани.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Пархоменко І.М.

Директор Департаменту

О. Добровольська

