
 

 

 
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА ВА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ВІДДІЛ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЦА) 

 

Код ЄДРПОУ 44475329 

Н А К А З 

 

30.08.2022 Слов’янськ                                         № 70 

 

Про структуру 2022/2023 навчального 

року та освітні програми закладів 

загальної середньої освіти Слов'янської 

міської територіальної громади 

  

 Відповідно до ст. 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту", 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального 

року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» та з метою організованого 

початку і завершення 2022/2023 навчального року, ефективної організації освітнього 

процесу протягом навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

1.1 У 2022/2023 навчальному році здійснювати організацію форм здобуття загальної 

середньої освіти відповідно до методичних рекомендацій щодо організації освітнього 

процесу в школах у 2022/2023 навчальному році підготовлених Міністерством освіти і 

науки України спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту 

освіти», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України. 

1.2 Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організувати в межах навчального 

року, що розпочинається у «День знань» - 1 вересня 2022 року, триває не менше 175 

навчальних днів і закінчується не пізніше 31 травня 2023 року;  

Осінні канікули з 24 жовтня 2022 року до 30 жовтня 2022 року (7 календарних днів); 

Зимові канікули з 24 грудня 2022 року до 08 січня 2023 року (16 календарних днів); 

Весняні канікули з 27 березня 2023 року до 02 квітня 2023 року (7 календарних днів); 

Літні канікули з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2023 року; 

1.3 Забезпечити виконання освітньої програми та освітнього процесу;    

1.4 Свято «Останній дзвінок» провести 31 травня 2023 року; 

1.5 Вручити документи про загальну середню освіту випускникам - 9-х класів – після 

проведення ДПА, випускникам - 11 -х класів – після проведення ЗНО; 

1.6 Забезпечити дотримання вимог нормативно – правових актів, що регулюють діяльність 

закладів загальної середньої освіти, при здійсненні тематичного, семестрового і річного 

оцінювання досягнень учнів; 

1.7  Наказ розмістити на офіційних веб-сайтах закладів загальної середньої освіти. 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу 

освіти з навчально-виховної роботи Рубльовського І.М. 

 

Начальник відділу освіти 

Слов’янської міської ВЦА                                                                              Марина ХОХЛОВА 


