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Освітня програма   
ОЗО «Красилівський   академічний ліцей» – це комплекс 

освітніх компонентів, спланованих і організованих опорним 
закладом освіти для забезпечення якості освіти 

Освітня програма 

дошкільної освіти для дітей 

від 2 до 7 років «ДИТИНА», 

рекомендовано до 

використання листом 

Міністерства освіти і науки 

України від 09.11.2015  

№ 1/11-16163 

 

Освітня програма І ступеня 

(початкова освіта) 

розроблена на основі: 

1-4 класи – Типової 

освітньої програми, 

розробленої під 

керівництвом                

Шияна Р.Б., затвердженої 

наказом МОН України від 

21.03.2018 №268. 

Освітня програма ІІ 

ступеня (базова середня 

освіта) розроблена на 

основі: 

5-9 класи - Типової 

освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти 

ІІ ступеня, затвердженої 

наказом МОН України від 

20.04.2018 №405  (таблиця 8 

(8 клас, поглиблене 

вивчення математики), 

таблиця 13).  

 

5 клас – навчання 

за індивідуальною формою,  

6 клас – інклюзивне 

навчання 

Освітня програма ІІІ 

ступеня (профільна 

 середня освіта) 

розроблена на основі: 

10-11 класи  - Типової 

освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня, затвердженої 

наказом МОН України від 

20.04.2018 №408        

(таблиці 2, 3). 

 



ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИЙ - 10 клас  

ГЕОГРАФІЧНИЙ - 11 клас  



ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

МАТЕМАТИКА – 8 клас 
(8 годин на тиждень) 



ФАКУЛЬТАТИВИ  
З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

7 клас 
Розвиток хімічної науки 

та його зв’язок із 
сучасною хімією  

(1 година) 

9 клас 
Синтаксис складного 

речення  
(1 година) 

11 клас  

Узагальнення шкільного 
курсу біології (1 година) 

 

 

6 клас 

Безпека поводження з 
твердими побутовими 

відходами 

(1 година) 



КУРСИ ЗА ВИБОРОМ 

8, 9 класи 
Креслення 

(по 1 годині) 

5 клас 
Родинні фінанси (1 година) 

6 клас 
Фінансово-грамотний споживач 

(1 година) 



ГУРТКИ ТА СЕКЦІЇ 

Хореографічний  гурток  
(1-8 класи, керівник Пужко Т.І.) 

Театральний гурток «Імпровіз-шоу»   
(5-11 класи, керівник Грузинська О.О.) 

Гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Hand Made» 
(5-8 класи, керівник Альмужна Н.П.) 

Гурток «Загальна фізична підготовка» 
(9-11 класи, керівник Іваненко С.В.) 

Гурток «Рухливі ігри»  
(2-4 класи, керівник Пужко Т.І.) 

 
Гурток «Баскетбол» 

 (5-8 класи, керівник Пужко Т.І.) 
 



ГРУПА ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ 

У опорному закладі освіти функціонує 
група подовженого дня для  

учнів 1-4 класів.  
Заняття в групі подовженого дня 

проводяться з 13.00 год до 16.00 год.  



МІЖШКІЛЬНІ ФАКУЛЬТАТИВИ 

Трудове навчання, 2 години 
(10 клас, учитель Коваленко І.В.) 

Українська мова, 1 година  
 (11 клас, учитель Кравець П.О.) 

Трудове навчання, 2 години 
 (11 клас, учитель Коваленко І.В.) 

Правознавство, 3 години  
 (Ставищенський НВК №2,  

9 клас, учитель Животівська І.О.) 

Вчимося жити разом, 3 години  
 (Ставищенський НВК №2,  

3, 4 класи, учитель Альошкіна І.В.) 



СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ 

 Українська мова та література; 
 Математика; 
 Англійська мова; 
 Біологія; 
 Географія; 
 Історія України; 
 Правознавство; 
 Фізика; 
 Хімія; 
 Трудове навчання; 
 Астрономія; 
 Інформаційні технології; 
 Екологія; 
 Економіка. 

Участь у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах із навчальних предметів: 



СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ 

Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт Малої академії наук України в таких 
відділеннях: 

 Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; 
 Мовознавства; 
 Філософії та суспільствознавства; 
 Історії; 
 Наук про Землю; 
 Технічних наук; 
 Комп’ютерних наук; 
 Математики; 
 Фізики та астрономії; 
 Економіки; 
 Хімії та біології; 
 Екології та аграрних наук. 



 
СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ  

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка  

Міжнародний конкурс 
з української мови імені Петра Яцика 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 
«Об'єднаймося ж, брати мої!» 

 
Всеукраїнська українознавча гра«Соняшник» 
Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 
Міжнародний природознавчий конкурс «Колосок» 
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 
Міжнародна гра зі світової (української і зарубіжної) 
літератури «Sunflower» 

 

КОНКУРСИ 



СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ  

 

Участь у заходах Ставищенського комунального 

закладу позашкільної освіти "КРОКУС" 

Проведення «Олімпійського тижня» та «Олімпійського 

уроку» 

Проведення спортивно-оздоровчого заходу «Весела 

сімейка» 

Проведення спортивних змагань «Козацькі забави» до 

Дня захисника України 

ЗМАГАННЯ 



СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ 

ПОЗАКЛАСНІ ВИХОВНІ 
ЗАХОДИ 

Зустріч у літературній світлиці до Дня 
української писемності та мови 

Флешмоб до Дня миру 

Урок-реквієм до Дня пам’яті жертв Голодомору 

Урок-зустріч до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

Зустріч у родинному колі до Дня знань 

Новорічно-різдвяні заходи та розваги 



Мітинг-реквієм до Дня пам’яті та примирення 

Флешмоб та парад вишиванок до Всесвітнього 
дня вишиванки 

Святковий жіночий журнал до 8 Березня 

Урок мужності до Дня пам’яті Героїв Небесної 
Сотні 

Інформаційно-пізнавальна година  до Дня 
вшанування учасників бойових дій на територіях 

інших держав 

Ланцюг єдності до Дня Соборності України 

Свято останнього дзвоника 

Свято прощання зі школою 

Свято «Майбутнє твориться сьогодні» 



СТРУКТУРА 2021/2022  
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 

 

• З 25 жовтня 2021 року 

• По 31 жовтня 2021 року  

 

 

 

• З 27 грудня 2021 року  

• По 09 січня 2022 року 

 

 

 

• З 28 березня 2022 року 

• По 03 квітня 2022 року 
З 01 червня 2022 року 

По 31 серпня 2022 року 



СТРУКТУРА РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАНЯТЬ 

 
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ (1 клас) 

ПОНЕДІЛОК-ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ 

 1 урок ( 35 хв.)          8.30 - 9.05 

                  перерва ( 20 хв.)      9.05 - 9.25  

  

2 урок ( 35 хв.)            9.25 - 10.00 

                  перерва ( 30 хв.)       10.00 - 10.30  

  

3 урок ( 35 хв.)            10.30 - 11.05  

                  перерва ( 30 хв.)      11.05 - 11.35  

                            

4 урок ( 35 хв.)            11.35 - 12.10  

                  перерва ( 20 хв.)      12.10 - 12.30 

  

5 урок ( 35 хв.)            12.30 - 13.05   

                   

 1 урок ( 35 хв.)          8.10 - 8.45 

                  перерва ( 20 хв.)      8.45 - 9.05  

  

2 урок ( 35 хв.)            9.05 - 9.40 

                  перерва ( 30 хв.)       9.40 - 10.10  

  

3 урок ( 35 хв.)            10.10 - 10.45  

                  перерва ( 30 хв.)      10.45 - 11.15  

                        

4 урок ( 35 хв.)            11.15 - 11.50  

                  перерва ( 20 хв.)      11.50 - 12.10 

  

5 урок ( 35 хв.)            12.10 - 12.45   

        



 
СТРУКТУРА РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАНЯТЬ 
 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ (2-4 класи) 

ПОНЕДІЛОК-ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ 

 1 урок ( 40 хв.)          8.30 - 9.10 

                  перерва ( 15 хв.)      9.10 - 9.25  

  

2 урок ( 40 хв.)            9.25 - 10.05 

                  перерва ( 25 хв.)       10.05 - 10.30  

  

3 урок ( 40 хв.)            10.30 - 11.10  

                  перерва ( 25 хв.)      11.10 - 11.35  

                            

4 урок ( 40 хв.)            11.35 - 12.15  

                  перерва ( 15 хв.)      12.15 - 12.30 

  

5 урок ( 40 хв.)            12.30 - 13.10   

                  перерва ( 15 хв.)    13.10 - 13.25   

        

6 урок ( 40 хв.)            13.25 - 14.05   

                   

  

 1 урок ( 40 хв.)          8.10 - 8.50 

                  перерва ( 15 хв.)      8.50 - 9.05  

  

2 урок ( 40 хв.)            9.05 - 9.45 

                  перерва ( 25 хв.)   9.45 - 10.10  

  

3 урок ( 40 хв.)            10.10 - 10.50  

                  перерва ( 25 хв.)    10.50 - 11.15  

                        

4 урок ( 40 хв.)            11.15 - 11.55  

                  перерва ( 15 хв.)   11.55 - 12.10 

  

5 урок ( 40 хв.)            12.10 - 12.50   

                  перерва ( 15 хв.)    12.50 - 13.05 

        

6 урок ( 45 хв.)            13.05 - 13.45   

  



СТРУКТУРА РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАНЯТЬ 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ (5-11 класи) 

ПОНЕДІЛОК-ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ 

 1 урок ( 45 хв.)          8.30 - 9.15 

                  перерва ( 10 хв.)      9.15 - 9.25  

  

2 урок ( 45 хв.)            9.25 - 10.10 

                  перерва ( 20 хв.)       10.10 - 10.30  

  

3 урок ( 45 хв.)            10.30 - 11.15  

                  перерва ( 20 хв.)      11.15 - 11.35  

                            

4 урок ( 45 хв.)            11.35 - 12.20  

                  перерва ( 10 хв.)      12.20 - 12.30 

  

5 урок ( 45 хв.)            12.30 - 13.15   

                  перерва ( 10 хв.)      13.15 - 13.25   

        

6 урок ( 45 хв.)            13.25 - 14.10   

                  перерва ( 20 хв.)      14.10 - 14.30 

  

7 урок ( 45 хв.)            14.30 - 15.15   

                  перерва ( 5 хв.)       15.15 - 15.20 

  

8 урок ( 45 хв.)            15.20 - 16.05   

 1 урок ( 45 хв.)          8.10 - 8.55 

                  перерва ( 10 хв.)      8.55 - 9.05  

  

2 урок ( 45 хв.)            9.05 - 9.50 

                  перерва ( 20 хв.)       9.50 - 10.10  

  

3 урок ( 45 хв.)            10.10 - 10.55  

                  перерва ( 20 хв.)      10.55 - 11.15  

                        

4 урок ( 45 хв.)            11.15 - 12.00  

                  перерва ( 10 хв.)      12.00 - 12.10 

  

5 урок ( 45 хв.)            12.10 - 12.55   

                  перерва ( 10 хв.)      12.55 - 13.05 

        

6 урок ( 45 хв.)            13.05 - 13.50   

                  перерва ( 15 хв.)      13.50 - 14.05 

  

7 урок ( 45 хв.)            14.05 - 14.50   

                  перерва ( 10 хв.)      14.50 - 15.00 



Навчальні заняття з факультативних курсів, 
курсів за вибором, міжшкільних факультативів, 
індивідуальних та групових занять проводяться 
з урахуванням розкладу навчальних занять 
предметів інваріантної складової у другій 
половині дня. 

Наведені нижче зразки розкладів 
використовуються у 2020/2021 навчальному 
році. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТРУКТУРИ 
РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 
 



СТРУКТУРА РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАНЯТЬ 

РОЗКЛАД ГУРТКІВ 

Назва гуртка, 

групи 
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Хто проводить 

Гурток 

хореографічного 

колективу «Ох, ці 

дівчата!» 

6-7   
15.25-

17.00 
  

14.20-

15.55 
  Пужко Т.І. 

Театральний 

гурток «Імпровіз-

шоу» 

5-11 
14.30-

16.05 
  

14.30-

16.05 
    Грузинська О.О. 

Гурток 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва «Hand 

Made» 

4-7 
14.30-

16.05 
    

14.30-

16.05 
  Альмужна Н.П. 

Гурток «Загальна 
фізична 
підготовка» 

9-11 
17.30-

18.15 
  

17.30-

19.05 
    Іваненко С.В. 

Гурток «Рухливі 
ігри»  

2-4   
13.25-

14.10 

13.25-

14.10 
    Пужко Т.І. 

Гурток 
«Баскетбол» 

5-8 
15.30-

17.00 
    

16.00-

17.30 
  Пужко Т.І. 



 
РОЗКЛАД ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ,  

КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ  
ТА ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ 

Назва курсу за 
вибором, 

факультативу, 
індивідуальної години 
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Хто проводить 

Індивідуальні та 
групові заняття 

3   
13.25- 

14.05 
      Волинець Г.В. 

Індивідуальні та 
групові заняття 
  

4     
13.25- 

14.05 
    Забудько І.Д. 

Курс за вибором 
«Елементи геометрії» 

4       
12.30-

13.10 
  Забудько І.Д. 

Факультативний курс 
«Розвиток хімічної 
науки та його зв’язок 
із сучасною хімією» 

7   
14.20-

15.05 
      Коваленко Л.М. 

Курс за вибором 
«Креслення» 

8 
  

      
13.25- 

14.10  
  Пилипенко О.С. 

Факультативний курс 
«Синтаксис складного 
речення» 

9   
14.30-

15.15 
      Грузинська О.О. 

Курс за вибором 
«Креслення» 

9 
  

      

 14.30-

15.15 

  

  Пилипенко О.С. 

 Факультативний курс 
«Узагальнення 
шкільного курсу 
біології» 

10     

15.20 

16.05 

  

    Яструб Л.В. 

Математика 
(індивідуальна 
година) 

10 
15.20 

16.05 

  

        Полотняк Н.В. 



 
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  

МІЖШКІЛЬНИХ ФАКУЛЬТАТИВІВ  

Дні Предмети Класи Час Викладачі 

Вівторок 
Трудове 

навчання 
10 

16.30-17.15 

17.20-18.05 
Коваленко І.В. 

Середа 
Українська 

мова 
11 15.20-16.05  Кравець П.О. 

Четвер  Географія  10 15.20-16.05 Кравець С.В. 

Четвер 
Трудове 

навчання 
11 

16.30-17.15 

17.20-18.05 
Коваленко І.В. 



РЕЖИМ РОБОТИ  
ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

1. Час роботи опорного закладу з понеділка по четвер з 8.00 год. до 20.00 год, у п’ятницю 
– з 8.00 год до 15.00 год. 

2. Час роботи пансіону з 8.00 год понеділка до 15.00 год  п’ятниці. 
3. Щопонеділка о 08.28 год розпочинаються заняття у закладі освіти з виконання 

Державного Гімну України. 
4. У середу з  8.10 год  до 8.20 год  проводиться ранковий флешмоб для учнів закладу 

освіти (за закріпленими локаціями).  
5. Щовівторка та щочетверга з 8.00 год до 8.25 год відбувається інформаційно-

пізнавальна година.  
6. Освітній процес організовується за 5-денним тижневим режимом занять для                   

1-11 класів. 
6. Тривалість уроків: 
 - у 1 класі – 35 хв; 
 - у 2-4 класах – 40 хв; 
 - у 5-11 класах – 45 хв. 
7. Розпочинаються навчальні заняття для учнів 1-11 класів о 8.30 год. Навчальні заняття у 

п’ятницю для учнів 1-11 класів розпочинаються о 8.10 год. 
8. Тривалість перерв: 
 - між уроками по 10 хв; 
 - після 2-го, 3-го та 6-го уроків - по 20 хв; 
 - для учнів 1 класу - 2 перерви по 20 хв і дві перерви по 30 хв; 
 - для учнів 2-4 класів  - 2 перерви по 15 хв і дві перерви по 25 хв. 
9. Самопідготовка учнів пансіону триває з 17.00 до 19.30. 
 

 



РЕЖИМ РОБОТИ ЇДАЛЬНІ, 
КУХАРІВ 



РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

Шкільна бібліотека 
Красилівського академічного 
ліцею працює з 9.00 до 13.00 
години, вихідні дні- субота, 

неділя. 



ПОРЯДОК  
КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ 

ТЕЛЕФОНОМ 

• Користування мобільними телефонами усіма учасниками 
освітнього процесу здійснюється до початку або після закінчення 
навчальних занять та під час перерв. 

• Використання мобільних телефонів у опорному закладі освіти 
дозволяється для забезпечення застосування інформаційно-
комунікаційних технологій під час освітнього процесу з дозволу 
вчителя. 

• Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під 
час перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або 
переводити телефон у режим «без звуку». 

• Учасники освітнього процесу мають право в позаурочний час 
використовувати телефони на території опорного закладу освіти 
як засіб для комунікації: дзвонити, надсилати СМС-повідомлення, 
обмінюватися інформацією, слухати радіо й музику через 
навушники тощо. 
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО МЕДИЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Медичне обслуговування учнів та 
працівників опорного закладу освіти 
організовано відповідно до нормативно-
правової бази. Для якісного медичного 
забезпечення учнів та працівників у 
закладі обладнано медичний пункт.  

Сестра медична (1 ставка) організовує 
систематичне та планове медичне 
обслуговування учнів, забезпечує  
профілактику дитячих захворювань та 
дотримання протиепідемічних заходів. 
Щорічно учні та працівники опорного 
закладу освіти проходять медичне 
обстеження.  



ВІДОМОСТІ  
ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД 
В опорному закладі освіти працює соціальний педагог     (0,5 

ставки), яка здійснює соціальний супровід освітнього процесу 
відповідно до графіка роботи:  

- понеділок з 8.00 до 16.00 год; 
- вівторок з 10.10 до 12.30 год; 
- середа з 8.00 до 11.35 год; 
- четвер з 8.00 до 12.30 год; 
- п’ятниця з 10.10 до 12.25 год. 
Створено команду соціально-психологічного супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами, яка діє на підставі 
Положення про команду психолого-педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми потребами, затвердженого 
наказом по опорному закладу освіти. 

Опорний заклад освіти тісно співпрацює зі Ставищенським 
інклюзивно-ресурсним центром, який проводить корекційно-
розвиткові заняття та здійснює психологічну підтримку дітей, 
які навчаються в інклюзивному класі (5 клас).  

Практичний психолог – вакансія (0,5 ставки). 
 



ПОРЯДОК ДОЇЗДУ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ 
ОСВІТИ ТА У ЗВОРОТНЬОМУ 

НАПРЯМКУ 

Здійснюється підвіз здобувачів освіти шкільним 
транспортом за маршрутами: 

- Красилівка-Станіславчик-Красилівка 
(щоденно) (вихователь Коваленко І.В.); 
- Красилівка–Станіславчик–Ясенівка–
Красилівка (понеділок, п’ятниця) (вихователі 
Чумак О.Ф., Коваленко Л.М.); 
- Красилівка-Баштечки-Нагірна-Тинівка-
Павлівка-Ріпки-Вотилівка–Розкошівка-Червона 
Зірка-Красилівка (понеділок, п’ятниця) 
 (вихователь Коваленко І.В.). 

 

 



Харчування здобувачів освіти непільгових категорій здійснюється 100% 
за кошти батьків.  

Безкоштовне харчування здійснюється для: 
- учнів 1-4 класів опорного закладу освіти із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; 

- вихованців закладу дошкільної освіти: дітей з інвалідністю, дітей з 
числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- учнів опорного закладу освіти з числа дітей учасників бойових дій (в 
тому числі загиблих (померлих)), дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни з 
числа учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, дітей 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям». 

Харчування вихованців закладу дошкільної освіти філії з числа дітей з 
багатодітних сімей здійснюється відповідно до ст. 35 Закону України «Про 
дошкільну освіту» та в розмірі 80% - за рахунок коштів місцевого 
бюджету, 20% - за рахунок батьківської плати. 

Вартість харчування для одного учня 1-11 класів  на день в опорному 
закладі освіти визначається згідно з рішенням виконавчого комітету 
Ставищенської селищної ради.   

Із метою поліпшення харчування учнів вартість харчування може 
збільшуватися відповідно до рішення батьківських зборів. 

 



 7.40 – 8.00 – перший сніданок 
(пансіон); 

 10.05 – 10.10 – сніданок для учнів         
1-4 класів; 

 10.10 – 10.30 – другий сніданок 
(пансіон); 

 11.15 – 11.35 – обід для учнів                 
5-11 класів; 

 13.15  – 13.35 – обід для учнів 1-4 класів 
групи подовженого дня;  

 14.10– 14.30 – обід (пансіон); 
   19.30 – 20.00 - вечеря (пансіон). 
 

ГРАФІК  
ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 



Учні 10 та 11 класів за рахунок міжшкільних факультативів із 
трудового навчання на базі опорного закладу освіти мають 
можливість вивчати правила дорожнього руху, щоб у 
майбутньому   отримати посвідчення водія категорій «В» та «С». 

Навички з практичного водіння автомобілів старшокласники, 
яким на момент закінчення закладу загальної середньої освіти 
виповниться 17 років, можуть здобути на базі Ставищенського 
навчально-виховного комплексу "заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів - педагогічний ліцей" №1 Ставищенської 
селищної ради Білоцерківського району Київської області. 

Навчання для отримання посвідчення водія категорії «В» 
коштує 3000  грн., а категорії «С» - 3500 грн. Кошти за навчання 
надходять на спеціальний рахунок відділу освіти Ставищенської 
селищної ради одним або двома платежами (за вибором 
платника). 



СТРУКТУРА 
ОРГАНІВ 

ГРОМАДСЬКОГО 
САМОВРЯДУ-

ВАННЯ 
ОПОРНОГО 

ЗАКЛАДУ 
ОСВІТИ 

ЗАГАЛЬНІ 
ЗБОРИ 

ТРУДОВОГО 
КОЛЕКТИВУ  

БАТЬКІВСЬКЕ 
САМОВРЯ-
ДУВАННЯ 

УЧНІВСЬКЕ 
САМОВРЯ-
ДУВАННЯ  

ЗАГАЛЬНІ 
ЗБОРИ 

(КОНФЕРЕН-
ЦІЯ) 

КОЛЕКТИВУ 

Порядок діяльності органів громадського самоврядування визначено Статутом  
Опорного закладу освіти «Красилівський академічний ліцей»  

Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області 



- вебсайт опорного закладу освіти 
http://krasylivka.edukit.kiev.ua/ ; 

- електронну пошту krasnwk@i.ua ; 

- сторінку опорного закладу освіти в соціальній мережі 
Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051676024336 ; 

- мобільний телефонний зв’язок  (з директором закладу 
освіти, учителями, класними керівниками); 

- батьківські збори (класні – 4 рази на рік, загальношкільні 
– 2 рази на рік); 

- індивідуальні зустрічі директора опорного закладу освіти 
з батьками (вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 год); 

- класні групи у додатках Viber, Telegram. 

 

 

http://krasylivka.edukit.kiev.ua/
http://krasylivka.edukit.kiev.ua/
mailto:krasnwk@i.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051676024336
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051676024336


Дослідження задоволеності освітньої потреби в здобуванні 
загальної середньої освіти учнів (які досягли 14 років) та батьків 
(законних представників) учнів усіх вікових категорій 
проводиться шляхом їх опитування із використанням їхніх 
персональних освітніх запитів в квітні-червні поточного 
навчального року. Рівні задоволеності потреби визначаються як: 
«задоволено повністю», «задоволено частково», «не задоволено». 

Доцільним є також створення та використання додаткових 
опитувальників для з’ясування інших конкретних питань, які 
актуалізувалися, але які не були передбачені в бланках 
персональних освітніх запитів та в щорічних додатках до них (за 
їх наявності). 

Дослідження задоволеності освітніх потреб учнів віком до 14 
років, а також тих, які не надавали персональні освітні запити, 
проводяться соціально-психологічною службою закладу освіти, а 
їхні результати постійно використовуються для поліпшення. 
 


