
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м. ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

18 березня 2021р                                       м. Житомир                                               № 80 

 

Про забезпечення наступності  

навчання між школами І та ІІ ступенів. 

      Відповідно до річного плану роботи на 2020 – 2021 навчальний рік в ІІ семестрі 

проводиться робота по психолого-педагогічному супроводу переходу учнів І ступеня на ІІ 

ступінь навчання. Метою цієї роботи є об’єднання зусиль усіх суб’єктів навально-

виховного процесу, зацікавлених в успішному навчанні й повноцінному розвитку 

молодших школярів у нових умовах навчання. В умовах карантинних обмежень  частина 

заходів (анкетування, співбесіди) була проведена за допомогою електронних та телефонних 

засобів зв’язку. З метою забезпечення наступності навчання, полегшення адаптаційного 

періоду майбутніх п’ятикласників,  організації індивідуального супроводу та 

відпрацювання рекомендацій щодо роботи індивідуально з кожною дитиною та класом у 

цілому 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити класними керівниками майбутніх п’ятикласників вчителів: 

Українець Л.О. – 5 – А клас, класовод Неборачко О.В.; 

Плюшко К.А.   – 5 – Б клас, класовод Сажина Н.Л.; 

            Амрахова І.В . – 5 – В клас, класовод Шатківська О.Б. 

     2.  Визначити вчителів, які викладатимуть основи наук в 5-х класах у 2021 – 2022 

навчальному році: 

                   українська мова та література – Максимець Н.Ф., Дідко І.С.; 

                   математика – Українець Л.О.; 

                   зарубіжна література – Рисіч Т.І.; 

                   природознавство – Плюшко К.А.; 

                   історія –Дудар О.В. 

         Призначення вчителів на інші предмети, викладання в групах відбудеться в рамках    

попередньої тарифікації вчителів школи на 2021– 2022 навчальний рік. 

3.  Заступнику директора з НВР Назарчук І.А.: 

3.1. Провести Круглий стіл засобами електронного зв’язку з вчителями початкової 

та основної школи, працівниками соціально-психологічної служби, щоб 

намітити цілісну програму психолого-педагогічного супроводу учнів майбутніх 

5-х класів при переході на нові умови навчання. 

3.2. Довести до батьківських колективів 4-х класів план заходів, спрямованих на 

подолання труднощів адаптаційного періоду п’ятикласників в 2021 – 2022 

навчальному році. 

3.3. Розробити план проведення Декади чотирикласника в квітні 2021 року, 

враховуючи можливі зміни карантинних обмежень. 

       4.  Соціально-психологічній службі школи: 

4.1. Спланувати і провести заняття з психологічної освіти з учителями – 

предметниками та окремо з учнями із ознайомлення з методами конструктивного 

спілкування, стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях, віковими 

особливостями характеру й темпераменту учнів даної категорії; 

4.2. Включити в план роботи на 2021 – 2022 навчальний рік проведення тренінгів 

конструктивного спілкування, психолого-педагогічного семінару з питання 

подолання труднощів адаптаційного періоду 5-класників, участь у психолого-

педагогічному консиліумі з даного питання. 

5. Наказ довести до вчителів, батьків учнів 4-х класів. 

6. Контроль  за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР 

Назарчук І.А. 

 

Директор школи                                                                                 Н.В. Лавриненко 

 


