
 
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Спеціалізована школа I-III ступенів № 301 імені Ярослава Мудрого 
з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва 

 
НАКАЗ 

01 вересня 2020                                                                                                        № 180 
                                       

Про організацію роботи 
груп подовженого дня 
на 2020-2021 навчальний рік 
  

          Керуючись Порядком створення груп подовженого дня у державних і 
комунальних закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН 
України № 677 від 25.06.2018; Порядком поділу класів на групи при вивченні 
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом 
МОН України №128 від 20 лютого 2002; Інструкцією про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, затвердженої  наказом МОН України № 102 від 
15.04.1993 (із змінами, внесеними згідно з наказами МОН України № 41 від 
17.02.1999 та  № 118 від 24.02.2005), рішенням педагогічної ради від 26.08.2020 №1, 
та з метою удосконалення самостійної освітньої діяльності здобувачів освіти, 
підвищення рівня знань, надання кваліфікованої допомоги у виконанні навчальних 
завдань, формування навичок самостійної роботи, проведення позакласної, 
позаурочної роботи, організації дозвілля, попередження дитячої бездоглядності, та 
на підставі заяв батьків 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. З 01.09.2020 року організувати роботу 7 груп подовженого дня в 1 – 4-х 
класах: 
№ 

групи 
Класи Кількість 

учнів у групі 
Вихователь ГПД Кількість 

годин 
№ кабінету 

1 1 класи 30 Заїць В...О 30 203 
2 1 класи 30 Бурангулова Я.Р. 

Олійник Н.А.. 
15 
15 

205 

3 2 класи 30 Євдокимова О.М. 
Баширова О.М. 

15 
15 

113 

4 2 класи 30 Топальська Н.І. 
Шушкова В.М. 

15 
15 

103 

5 3 класи 30 Луцкова Н.М. 
Іванова К.М. 

15 
15 

305 

6 3 класи 30 Кохана Л.В. 
Подунай Я.С. 

15 
15 

301 

7 4 класи 30 Марандикіна І..В. 
Слободчикова В.В. 

15 
15 

112 

2. Затвердити Порядок створення та організацію роботи груп подовженого дня 
(додаток 1)  

3. Затвердити розклад, режим дня ГПД відповідно до Державних санітарних 
правил і норм утримання та організації освітнього процесу  (додаток  2, 3, 4, 
5). 



4. Відповідальність за стан і якісну організацію навчально-виховного процесу, а 
також за охорону життя та здоров’я учнів під час перебування на групі 
подовженого дня покласти на вихователів закріплених за відповідними 
групами подовженого дня. 

5. У канікулярний період  ГПД продовжує свою роботу для тієї частини учнів, 
яка цього потребує. 

6. Затвердити план-маршрут прогулянки групи подовженого дня, додаток 6.  
7. Вихователям ГПД прогулянку проводити за сприятливих погодно-

кліматичних умов.  
8. З 01.09.2020 року підвищити посадовий оклад директору школи Антонюку 

В.О. у розмірі 5% посадового окладу, заступнику директора з навчальної 
роботи Желєвій О.В. у розмірі 5% посадового окладу за керівництво групами 
продовженого дня. 

9. Головному бухгалтеру Піті М.Я. нарахування заробітної плати здійснювати в 
межах фонду оплати праці, затвердженого на  2020 рік. 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
навчальної роботи Желєву О.В. та головного бухгалтера Піту М.Я.. 

 
 
 

Директор                                                             Василь АНТОНЮК 
 


