
АНТОНІВСЬКАСІЛЬСЬКА РАДА 
ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

З 1 серпня 2022 року № 63

Про готовність закладів освіти громади 
до нового 2022-2023 навчального року

Відповідно до ЗакоТпв України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Закону України від 19.06.2022 № 23 1 5-ІХ «Про внесення змін 
до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої 
діяльності в умовах воєнного стану», постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії 
правового режиму воєнного стану в Україні», керуючись статтею 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Антонівської 
сільської ради від 24 серпня 2022 року № 360 «Про організацію освітнього 
процесу 2022-2023 навчального року, на підставі актів оцінки стану 
готовності захисної споруди цивільного захисту, довідки готовності закладів 
освіти до роботи у новому 2022-2023 навчальному році, опитування батьків та

, з метою забезпечення стійкого функціонування об’єктів освіти в умовах 
воєнного стану, створення безпечного освітнього середовища у закладах 
освіти та збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу, 
підготовки закладів дошкільної, загальної середньої освіти громади до роботи 
у новому навчальному році, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету Інни 
ГАНЗЮР «Про готовність закладів освіти громади до нового 2022-2023 
навчального року» взяти до відома.

2. Припинити простій, оголошений з 04 квітня 2022 року рішенням виконавчого 
комітету Антонівської сільської ради від 03 квітня 2022 року № 22 «Про 
окремі питання організації бюджетного процесу у Антонівській 
територіальній громаді в умовах воєнного стану» для працівників 
дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» с.Великі Цепцевичі та 
Великоцепцевицького ліцею Антонівської сільської ради Рівненської області.

3. Організувати під час правового режиму воєнного стану в Україні освітній 
процес у закладах дошкільної, загальної середньої освіти Антонівської 
сільської ради на 2022-2023 навчальний рік згідно з додатком (додається).

4. Керівникам закладів освіти Антонівської сільської ради:



4.1. Провести до 20.09.2022 року облік дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів (у т.ч. дітей внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані на території 
громади) відповідно до вимог нормативних документів.

4.2. Проаналізувати до 20.09.2022 року стан охоплення дошкільною освітою 
та вжити максимальних заходів щодо залучення дітей п'ятирічного віку (у т.ч. 
дітей внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані на території грома-ди) 
до різних форм дошкільної освіти відповідно до вимог нормативних до
кументів.
4.3. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти ді-тей 
з особливими освітніми потребами, продовжити роботу щодо організації 
інклюзивного навчання та створення інклюзивного середовища у закладах 
освіти.

4.4. Забезпечити права громадян на здобуття повної загальної середньої 
освіти за різними формами навчання.
4.5. Забезпечити виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14.12.2016 № 988-р.
4.6. Вжити заходи щодо забезпечення створення належних умов навчання 
учнів 5-х класів в умовах «Нової української школи».
3.7. Систематично проводити моніторинг освітньої діяльності, стану матеріа
льно-технічної бази, санітарно-гігієнічних умов у закладах дошкільної, зага
льної середньої освіти.
4.8. Вжити заходів щодо стовідсоткового підключення та належного 
доступу закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет.
4.9. По можливості забезпечити впровадження з 01 вересня 2022 року єдиної 
електронної системи NZ.UA «Н ові знання» ( електронні щоденники та елек
тронні журнали) у всіх закладах загальної середньої освіти громади.
4.10. Продовжувати створення безпечного освітнього середовища у закладах 
освіти громади, з метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього 
процесу, шляхом приведення у відповідність до діючих норм та створення 
нових захисних споруд цивільного захисту.
3.11. Забезпечити виконання заходів щодо запобігання поширенню COVID-19.
5. Рекомендувати закладам освіти Ангонівської територіальної громади за по
годженням з виконавчим комітетом Антонівської сільської ради змінювати 
форму організації освітнього процесу у разі зміни безгіекової ситуації в гро
маді.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет.

Олена ГРЕБЕНЬ



Додаток
до рішення виконавчого комітету 

від 31.08.2022 №63

З О Ї  ве р е с н я  2 0 2 2 р о к у

1. О р га н ізу в а т и  ф о р м у  н а в ч а н н я  д л я  в и х о в а н ц ів  :

1.1. Дошкільний навчальний заклад 
«Дубок» с.Антонівка

Змішана (з 1 вересня по ЗО 
вересня 2022 року) для дітей 
віком 5-6 років -підготовча 
група

1.2. Дошкільний навчальний заклад 
«Дзвіночок» с.Великі ІДепцевичі

Дистанційна (з 1 вересня по ЗО 
вересня 2022 року) для дітей 
віком 5-6 років -підготовча 
група

3. О р га н ізу ва т и  ф о р м у  н а в ч а н н я  д л я  у ч н ів  :

3.1.
Антонівський ліцей Антонівської 
сільської ради Вараського району 
Рівненської області

змішана

3.2.
Великоцевицький ліцей Антонівської 
сільської ради Вараського району 
Рівненської області

дистанційна

Секретар сільської ради Жанна ІЩИК


