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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до робочого навчального плану
Запорізької загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів № 37
Запорізької міської ради Запорізької області
на 2017/2018 навчальний рік
Запорізька загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 37 Запорізької міської
ради Запорізької області згідно зі статутом, затвердженим наказом
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.11.2016 № 752р це навчальний заклад І - III ступенів.
Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. - 4; 5-9 кл. - 2; 10-11 кл. - 2.
Орієнтовна кількість учнів: 1-4 кл. - 90; 5-9 кл. - 46; 10-11 кл. - 43.
Метою діяльності Запорізької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №
37 Запорізької міської ради Запорізької області с забезпечення реалізації
права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
Робочий навчальний план складено відповідно до листа МОН України
від 07,06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та:
Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом
МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 зі змінами (додаток 2);
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II
ступеня, затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №
409 зі змінами (додаток 12);
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III
ступеня, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами
(додатки 8,12).
Режим роботи: п'ятиденний, заняття проводяться в одну зміну, тривалість
уроків: у 1 класі - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-10-х класах — 45
хвилин. Перерви в І класі - по 20 хвилин; перерви в 2-4 класах: 3 перерви - по
15 хвилин, 2 перерви - по 20 хвилин; перерви в середній та старшій школі: 2
перерви - по 20 хвилин, 4 перерви - по 10 хвилин.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом — День знань і
закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття проводяться за семестровою системою: І семестр з 01
вересня 2017 по 22 грудня 2017, II семестр з 10 січня 2018 не пізніше 1 липня.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно
осінні з ЗО жовтня по 5 листопада, зимові з 25 грудня по 9 січня, весняні з 26
березня по 01 квітня.
Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання
навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації
випускників початкової, базової і старшої школи.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом

Міністерства освіти і науки України від ЗО грудня 2014 року № 1547,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №
157/26602, учні 4 класу складають державну підсумкову атестацію. Перелік
предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення
визначає Міністерство освіти і науки України.
Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються
відповідно до інструктивно-методичного листа МОНМС України від 23.05.2012
№ 1/9-399 протягом навчального року згідно з графіком-розкладом.
Мова навчання - українська.
Відповідно до профілів (економічний, спортивний) на профільному рівні
вивчається:
- економіка, географія в 10-А класі,
- фізична культура в 10-Б класі.
Вивчення регіональних курсів «Історія рідного краю» в 4, 6, 8 класах та
«Екологія рідного краю» в 1, 2, 3, 4, 6, 8 класах буде забезпечене в ході
викладання предметів інваріантної складової «Я у світі» (3-4 класи),
«Природознавство» (1-4), «Всесвітня історія», «Історія України» (6,8),
«Біологія» (6,8), зокрема, під час вивчення місцевого матеріалу.
Варіативна складова Типових планів використовується наступним чином.
У початковій школі з метою поліпшення спілкування в соціумі варіативна
складова спрямовується на викладання курсів за вибором «Читаємо, розуміємо,
творимо» (1 клас - 1 година), «Каліграфія з елементами розвитку зв'язного
мовлення» (2-4 класи) - по 1 годині в кожному класі.
В основній середній школі з мстою підготовки учнів до активного
спілкування в сучасному світі, розвитку творчих нахилів і здібностей для
шж&дяфій 6 члжу їледе-то цуа^яьтгшївїк; ьтявчшня французької мови (друга
мова - 1,5 години). У 6, 8 класах продовжується вивчення предмету за вибором
«Німецька мова» (друга мова - по 2 години). У 8 класі з метою підготовки до
профільного навчання введено курс за вибором «Основи економіки» (1 година),
для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу школярів
надано
додаткові, індивідуальні та групові заняття з історії України (0,5 години),
В старшій школі з метою визначення сфери майбутньої професійної
діяльності учнів-етаршоклаеншав, підготовки їх до ЗНО, успішної участі у
предметних олімпіадах, інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсах і
змаганнях, реалізації побажань школярів та їх батьків додано години для
вивчення на академічному рівні історії України (по 0,5 години), української
мови (по 1 годині) в 10-А, 10-Б класах, алгебри та геометрії (1 година) в 10-Б
класі. Введено факультативні години для вивчення підприємницької діяльності
(10-А - 1 година), вдосконалення фізичної діяльності (10-Б - 3 години);
передбачені додаткові, індивідуальні та групові заняття з української мови (10А, 10-Б - по 0,5 години), історії України (10-А, 10-Б - відповідно по 0,5 години
та 1 годині), інформатики (10-А, 10-Б - по 1 годині), театральної студії (10-А 1 година), біології, хімії (10-Б - по 1 годині) - див. таблиці у додатках.

Галузь «Мистецтво» вивчається:
-в 1-4 класах викладанням інтегрованого курсу «Мистецтво» (по 1 годині на
тиждень);
-у 6 класі викладанням окремих предметів «Музичне мистецтво» (1 година),
«Образотворче мистецтво» (1 година).
Змістовне наповнення предмета «Трудове навчання» буде забезпечене
шляхом запровадження вивчення
-в 1-4 класах трудового навчання за відповідною програмою;
- в 6 класі (2 години) - за варіативними модулями «Основи матеріалознавства»
та «Техніка виготовлення ляльки»;
- у 8 класі (1 година) - за варіативним модулем «Технологія писанкарства» та
«Технологія вирощування рослин та догляд за ними»;
-у 10-х класах (по 1 годині) - предмета «Технології» за варіативним модулем
«Комп'ютерний дизайн».
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
«Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків)компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

