ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРЄЗНАВСТВА, ЕКСКУРСІЙ І
СПОРТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ
_20.05.2022_

Ужгород

№__45__

Про завершення 2021/2022 навчального року
та підготовку до 2022/2023 навчального року
З метою реалізації основних положень Закону України „Про освіту”,
„Про позашкільну освіту”, на виконання наказів Міністерства освіти і науки
України від 28.03.2022 № 274 „Про деякі питання організації здобуття
загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в
Україні”, від 01.04.2022 № 290 „Про затвердження методичних
рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального
року”, керуючись рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України
від 14.04.2022 № 1/4142-22 „Про організацію роботи закладів позашкільної
освіти”, згідно з планом роботи Закарпатського центру туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді на 2021/2022 навчальний
рік, для організованого завершення 2021/2022 навчального року та
забезпечення належної підготовки до 2022/2023 навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Адміністрації Закарпатського центру туризму:
1.1. Провести підсумкове засідання педагогічної ради 30 травня
2022 року на базі Закарпатського центру туризму (м. Ужгород,
вул. Висока, 8).
1.2. Оприлюднити на сайті ЗЦТКЕСУМ звіт директора.
До 1 липня 2022 року
1.3. Здійснювати моніторинг актів законодавства, якими розробляються
та затверджуються заходи, що визначають особливості провадження
діяльності в освітній галузі, забезпечити їх дотримання та виконання.
Постійно
1.4. Забезпечити в закладі безпечне освітнє середовище з метою
створення належних умов виховання, розвитку гуртківців, а також
для формування у них гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя.
1.5. Зберегти діючу мережу гуртків; забезпечити права дітей,
у т.ч. вимушено переміщених із регіонів України, охоплених
бойовими діями, на здобуття позашкільної освіти.

1.6. З метою формування мережі на 2022/2023 навчальний рік здійснити
зарахування дітей до гуртків ЗЦТКЕСУМ для здобуття ними
позашкільної освіти.
До 15 вересня 2022 року
1.7. Підготувати матеріально-технічну базу ЗЦТКЕСУМ до роботи
у 2022/2023 навчальному році та в осінньо-зимовий період.
Відповідальна – Іванова М.В., заступник директора
з адміністративно-господарської частини
До 01 вересня 2022 року
1.8. Забезпечити своєчасне оформлення необхідної документації щодо
завершення
навчального
року,
розроблення,
погодження,
затвердження навчальних планів, освітніх програм відповідно до
стандартів на основі компетентнісного підходу.
Відповідальна – Пецкович О.В.,
заступник директора з навчально-виховної роботи
До 05 вересня 2022 року
2. Провести 1 червня 2022 року урочисті заходи для гуртківців ЗЦТКЕСУМ
до Міжнародного дня захисту дітей та організованого завершення
2021/2022 навчального року.
3. Керівникам гуртків у межах компетенції здійснити належні
організаційно-правові заходи:
3.1. Завершення навчального року відповідно до структури, визначеної
на початку навчального року, а також з урахуванням виконання
навчальних планів і програм.
До 07 червня 2022 року
3.2. Оформлення необхідної документації, у тому числі заповнення
журналів.
До 07 червня 2022 року
3.3. Розробку та подання на затвердження (30.05.2022) плану роботи на
літні канікули.
3.4. Організацію роботи щодо залучення до гуртків ЗЦТКЕСУМ дітей із
числа внутрішньо переміщених осіб.
3.5. Укомплектування гуртків та надання на затвердження списків
гуртківців на 2022/2023 навчальний рік.
До 15 вересня 2022 року
3.6. Продовження співпраці з волонтерськими організаціями щодо
надання підтримки вихованцям із сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб.
3.7. Проведення онлайн ігор та змагань з історії українського війська.
3.8. Вивчення (з метою популяризації та використання в особистій
педагогічній діяльності) кращого досвіду педагогів закладів
позашкільної освіти за матеріалами, розміщеними ДНУ „Інститут

модернізації змісту освіти” на електронній сторінці „Позашкілля:
скарбничка досвіду”, за посиланням https://imzo.gov.ua/osvita/poza
shkilna-osvita-ta-vihovna-robota/pozashkillia-skarbnychka-dosvidu/.
3.9. Популяризацію власного педагогічного досвіду на електронній
сторінці „Позашкілля: скарбничка досвіду” шляхом надсилання
матеріалів на електронну адресу: pozashkillya22@gmail.com.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

Марина МОШАК

