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І. Загальні засади 

 

1. Планування роботи комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа 

№1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» здійснюється на 

підставі наступних нормативних документів: 

1.1. Національної доктрини розвитку освіти. 

1.2. Закону України «Про освіту». 

1.3. Закону України «Про загальну середню освіту». 

1.4. Концепції профільного навчання в старшій школі. 

1.5. Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти. 

1.6. Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації 

сільських шкіл. 

1.7. Концепції розвитку комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня 

школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області». 

1.8. Програми розвитку освіти комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської 

області» на 2008-2012 роки. 

1.9. Концепції комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І 

– ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» щодо використання 

інформаційно-комунікативних технологій. 

1.10. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. 

1.11. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти. 

1.12. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. 

1.13. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу. 

1.14. Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

1.15. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

1.16. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах. 

1.17. Статуту комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 

І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» (нова редакція). 

1.18. Положення про Раду комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської 

області». 

1.19. Положення про батьківські комітети (раду) комунального закладу освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області». 

1.20. Положення про піклувальну раду комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської 

області». 

1.21. Положення про шкільне методичне об'єднання вчителів. 

1.22. Положення про внутрішній моніторинг у комунальному закладі освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області». 

1.23. Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-143 від 05.03.2010 року «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік». 

1.24. Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-543 від 10.08.2010 року «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік». 

1.25. Наказу Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року «Про 

затвердження нормативів наповненості груп, класів загальноосвітніх шкіл та порядку 

поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». 
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1.26. Наказу Міністерства освіти і науки України №99 від 18.02.2008 року «Про Типові 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням окремих 

предметів». 

1.27. Наказу Міністерства освіти і науки України №834 від 27.08.2010 року «Про 

затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня». 

2. Навчальні плани укладено відповідно до наступних Типових навчальних планів: 

2.1. у початкових класах - відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. №682, додаток 

№1. 

2.2. у 5-9 класах - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-

річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66. Для класів (8А, 9А та 9Б класи) із 

поглибленим вивченням окремих предметів начальні плани складено відповідно до 

Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 18.02.2008 р. №99, додаток №1. 

2.3. у 10 класах - за Типовими планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 року №834. 

2.4. для 11-х класів — за Типовими навчальними планами для організації профільного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.05.2003 р. №306. 

3. Допрофільне та профільне навчання забезпечується наступним чином: 

3.1. Поглиблене вивчення окремих предметів здійснюється у наступних класах: 

3.1.1. 8А клас – поглиблене вивчення історії України та хімії; 

3.1.2. 9А клас – поглиблене вивчення української мови та історії України; 

3.1.3. 9Б клас – поглиблене вивчення математики та біології; 

3.1.4. 10А клас – поглиблене вивчення української мови та історії України. 

3.2. Профільне навчання здійснюється у наступних класах: 

3.2.1. 10Б клас – інформаційно-технологічний клас. 

3.2.2. 10В клас – біолого-хімічний клас. 

3.2.3. 11А клас – природничий клас. 

3.2.4. 11Б клас – суспільно-гуманітарний клас. 

3.2.5. 11В клас – технологічний клас. 

4. Мова навчання – українська. 
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ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

1. Виконання Державного стандарту освіти передбачає забезпечення викладання навчальних 

предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими 

навчальними планами. 

2. Аргументація розподілу годин варіативної складової: 

2.1. Початкова школа 

У 2010-2011 навчальному році у початковій школі функціонують 10 класів, з яких 1-х – 3, 2-

х – 3, 3-х – 2, 4-х – 2. Станом на 05.09.2010 року кількість учнів у школі І ступеня становить 216 

чоловік. 

Для учнів 1-х класів фінансується 23 годин, з яких 21 годину становить інваріантна частина.  

Для учнів 2-х класів фінансується 24 годин, з яких 21 годину становить інваріантна частина.  

Для учнів 3-х класів фінансується 25 годин, з яких 22 години становить інваріантна частина.  

Для учнів 4-х класів фінансується 25 годин, з яких 22 години становить інваріантна частина.  

При визначенні предметів варіативної складової зверталася увага на освітні потреби учнів із 

урахуванням проведення систематичної пропедевтичної роботи із питання ранньої профілізації у 

школі ІІ ступеня. 

- Російська мова із розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року у 

всіх 1-4 класах. Мета – вивчення російської мови як однієї із найбільш уживаних мов у 

регіоні. 

- Основи споживчих знань із розрахунку 0,5 години на тиждень протягом усього 

навчального року у всіх 1-4-х класах. Мета даного курсу – ознайомлення школярів із 

загальними закономірностями економічної та правової організації суспільства, аналізом 

проблем раціонального вибору на рівні окремого споживача і держави, основами 

споживчої поведінки, формування певного способу мислення, виховання грамотної 

споживчої поведінки та правової культури. При вивченні курсу «Основи споживчих 

знань» пропонується використання програми, розробленої за підтримки Спільного 

проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй 

«Спільнота споживачів та громадські об’єднання», схваленої до використання у 

навчально-виховному процесі комісією з економіки Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України. При викладанні даного курсу пропонується 

практикувати залучення представників органів місцевого самоврядування, фахівців із 

відповідних галузей, батьківського активу, що значно розширює коло для спілкування, 

створює умови для свідомого вибору напрямку у профільному навчанні. Окрім того, 

працівниками Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій 

створено навчальні презентації для першої частини програми «Основи споживчих знань», 

тому при вивченні певних питань доцільно практикувати використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. 

- Інформатика із розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року 

планується у 2-4-х класах. Наша школа має досвід цієї роботи. Сучасні інформаційні 

технології вимагають знання комп'ютерної грамотності, крім цього комп'ютери 

викликають великий інтерес учнів. Матеріальна база та наявність спеціаліста дозволяють 

вивчати цей предмет на сучасному рівні. Результати анкетування учнів та батьків тих 

класів, де вивчалась інформатика, показали їхнє позитивне ставлення до цієї новації. При 

вивченні інформатики пропонується використовувати авторську програму «Інформатика. 

Шукачі скарбів», схваленої для використання у навчально-виховному процесі 

Міністерством освіти і науки України, до складу якої входить навчально-методичний 

посібник, робочі зошити та комп’ютерна програма «Скарбниця знань». 

- Логіка із розрахунку 0,5 години на тиждень у всіх 1-2 класах. Мета – розвиток логічного 

мислення учнів, створення основ для розв’язання нестандартних задач. 

- Для організації занять із фізичної культури для учнів, які за станом здоров’я віднесені до 

спеціальної медичної групи, планується виділити 2 години із варіативної частини 
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навчального плану школи І ступеня. Мета – підвищення рухової активності учнів, які за 

станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.  

2.2. Середня школа 

У 2010-2011 навчальному році у середній школі функціонує 13 класів, з яких 5-х – 3, 6-х – 3, 

7-х – 2, 8-х – 2, 9-х – 3. Станом на 05.09.2010 року кількість учнів у школі ІІ ступеня становить 286 

чоловік. 

Для учнів 5-х класів фінансується 27 годин, з яких 24,5 години становить інваріантна 

частина.  

Для учнів 6-х класів фінансується 29 годин, із яких 26,5 годин становить інваріантна 

частина. 

Для учнів 7-х класів фінансується 31 година, із яких 29,5 годин становить інваріантна 

частина. 

Для учнів 8-х класів фінансується 34 години, із яких інваріантна частина становить: 27,5 

годин у 8А класі (із поглибленим вивченням історії України та хімії); 28,5 годин у 8Б класі. 

Для учнів 9-х класів фінансується 34 години, із яких 29,5 годин у 9А (із поглибленим 

вивченням української мови та історії України) та 9Б (із поглибленим вивченням біології та 

математики) класах та 30,5 годин у 9В класі становить інваріантна частина. 

Протягом ІІ семестру 2009-2010 навчального року відповідно до Програми розвитку освіти 

комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» на період 2008-2012 років, затвердженої 

рішенням Педагогічної ради Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 28 січня 2008 

року, здійснюється продовження ранньої профілізації у школі ІІ ступеня. У результаті анкетування 

учнів та їхніх батьків, моніторингу початкового рівня готовності учнів 7-х класів до навчання у 

класах із поглибленим вивченням окремих предметів, із урахуванням набутого протягом 2008-

2009 та 2009-2010 навчальних років досвіду роботи класів із поглибленим вивченням біології, 

історії України та української мови, біології та математики, прогнозованих навчальних досягнень 

учнів на час завершення 2009-2010 навчального року виявлено, що доцільно створити два 8-х 

класи: один – із поглибленим вивченням окремих предметів (історії України та хімії, у 

подальшому його назва – 8А клас), другий – загальноосвітній (у подальшому його назва 8Б клас). 

Паралельно із цим протягом ІІ семестру 2009-2010 навчального року педагогічні працівники 

школи працювали із новими навчальними програмами. Тому під час проведення засідань робочої 

групи по ознайомленню педагогічних працівників школи із попереднім навчальним 

навантаженням на 2010-2011 навчальний рік, комплектуванню штатного розкладу комунального 

закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської 

районної ради Дніпропетровської області» у відповідності із наказом №104 від 23.04.2010 року по 

школі у ході індивідуальних співбесід до відома учителів доводилась інформація про вимоги щодо 

календарного планування на 2010-2011 навчальний рік. Зокрема, частину годин резерву при 

викладанні історії України та хімії у 8А класі, української мови та історії України у 9А класі, 

біології та математики у 9Б класі передбачити для проведення моніторингових робіт, у тому числі 

із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Це дозволить своєчасно реагувати на 

оперативну ситуацію при вивченні даних предметів, а також забезпечить учням більш свідомий 

вибір профілю навчання у старшій школі. 

Години варіативної частини у школі ІІ ступеня плануємо використати таким чином: 

 Навчальні предмети за вибором: 

 Предмет за вибором «Історія України» із розрахунку 1,5 години на тиждень 

протягом усього навчального року для учнів 8А класу. Відповідно до наказу №99 

від 18.02.2008 року Міністерства освіти і науки України, рішення спільного 

засідання педагогічної ради та ради школи №1 від 31.08.2010 року при 

поглибленому вивченні предмету «Історія України» здійснюється поділ класу на 

групи. 

 Предмет за вибором «Хімія» із розрахунку 2 години на тиждень протягом усього 

навчального року для учнів 8А класу. Відповідно до наказу №99 від 18.02.2008 
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року Міністерства освіти і науки України, рішення спільного засідання 

педагогічної ради та ради школи №1 від 31.08.2010 року при поглибленому 

вивченні предмету «Хімія» здійснюється поділ класу на групи. 

 Предмет за вибором «Російська мова» із розрахунку 1 година на тиждень 

протягом усього навчального року для учнів 8А класу, а також усіх 5-6 класів. 

 Предмет за вибором «Історія України» із розрахунку 1,5 години на тиждень 

протягом усього навчального року для учнів 9А класу. 

 Предмет за вибором «Українська мова» із розрахунку 2 години на тиждень 

протягом усього навчального року для учнів 9А класу. 

 Предмет за вибором «Українська мова» із розрахунку 0,5 години на тиждень 

протягом усього навчального року для учнів 9Б та 9В класів. 

 Предмет за вибором «Алгебра» із розрахунку 2 години на тиждень протягом 

усього навчального року для учнів 9Б класу. 

 Предмет за вибором «Геометрія» із розрахунку 1 година на тиждень протягом 

усього навчального року для учнів 9Б класу. 

 Предмет за вибором «Біологія» із розрахунку 1 година на тиждень протягом 

усього навчального року для учнів 9Б класу. 

 Предмет за вибором «Основи споживчих знань» із розрахунку 1 година протягом 

усього навчального року для учнів 6 класів та із розрахунку 0,5 години протягом 

усього навчального року для учнів 8Б класу. Мета даного курсу – ознайомлення 

школярів із загальними закономірностями економічної та правової організації 

суспільства, аналізом проблем раціонального вибору на рівні окремого споживача 

і держави, основами споживчої поведінки, формування певного способу 

мислення, виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури. 

 Фізкультура із розрахунку 0,5 години на тиждень протягом усього навчального 

року для усіх 5-6 класів. Мета – збільшити рухову активність школярів. Учнів, які 

будуть навчатись у класах із поглибленим вивченням окремих предметів, 

рекомендується максимально залучати до занять у спортивних гуртках як на базі 

навчального закладу, так і на базі дитячо-юнацької спортивної школи. 

 Факультативні заняття, спеціальні курси (у формі міжкласних занять): 

o Здоров’язберігаючий напрямок: 

 Для організації занять із фізичної культури для учнів, які за станом здоров’я 

віднесені до спеціальної медичної групи, планується виділити 6 годин із 

варіативної частини навчального плану ІІ ступеня. Мета – підвищення рухової 

активності учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. 

Викладачем фізичної культури у спеціальній медичній групі призначено вчителя, 

який пройшов курсову перепідготовку на базі Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

o Суспільствознавчий напрямок: 

 «Громадянська освіта» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року.  

 «Права та обов’язки» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

o Філологічний напрямок: 

 «Культура українського мовлення» - із розрахунку 1 година протягом усього 

навчального року. 

 «Розвиток зв’язного мовлення» - із розрахунку 1 година протягом усього 

навчального року. 

o Естетично-культурний напрямок: 

 «Туристичні ринки» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

o Природничо-математичний напрямок: 

 «Хімія і довкілля» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 
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 «Світ кімнатних рослин» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

o Технологічний напрямок: 

 «Людина і світ професій» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

 «Світ професій навколо нас» - із розрахунку 1 година протягом усього 

навчального року. 

 «Основи ВЕБ-дизайну» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

 «Створюємо презентації» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

2.3. Старша школа 

У 2010-2011 навчальному році у старшій школі функціонує 6 класів, з яких 10-х – 3, 11-х – 3. 

Станом на 05.09.2010 року кількість учнів у школі ІІІ ступеня становить 130 чоловік. 

Відповідно до рішення спільного засідання педагогічної ради та ради школи №1 від 

31.08.2010 року у 2010-2011 навчальному році створено 10А клас із поглибленим вивченням 

української мови та історії України. Усі інші класи в старшій школі є профільними, зокрема: 

 10Б клас – інформаційно-технологічний клас. 

 10В клас – біолого-хімічний клас. 

 11А клас – природничий клас. 

 11Б клас – суспільно-гуманітарний клас. 

 11В клас – технологічний клас. 

Для учнів 10 класів фінансується 38 годин, з яких інваріантна частина становить: 

 10А клас – 24,5 години. 

 10Б клас – 29,5 годин. 

 10В клас – 31 година. 

Для учнів 11 класів фінансується 38 годин, з яких інваріантна частина становить: 

 11А клас – 32 години. 

 11Б клас – 31 година. 

 11В клас – 33 години. 

Частину годин варіативної частини навчального плану плануємо використати для вивчення 

предметів за вибором учнів 10 та 11 класів у відповідності із профілем навчання: 

 Предмет за вибором «Алгебра» із розрахунку 2 години на тиждень протягом 

усього навчального року в 10Б та 11А класах, 1,5 години на тиждень протягом 

усього навчального року у 10В класі, 0,5 години на тиждень протягом усього 

навчального року в 10А та 11В класах. 

 Предмет за вибором «Геометрія» із розрахунку 0,5 години на тиждень протягом 

усього навчального року в 10А, 10В та 11В класах, 1 година на тиждень протягом 

усього навчального року в 10Б класі. 

 Предмет за вибором «Англійська мова» із розрахунку 1 година на тиждень 

протягом усього навчального року в 11Б класі. 

 Предмет за вибором «Європейський вибір України» із розрахунку 1 година на 

тиждень протягом усього навчального року в 11Б класі, 0,5 години на тиждень 

протягом усього навчального року в 10А класі. 

 Предмет за вибором «Історія України» із розрахунку 3 години на тиждень 

протягом усього навчального року в 10А класі. 

 Предмет за вибором «Всесвітня історія» із розрахунку 2 години на тиждень 

протягом усього навчального року в 10А класі. 

 Предмет за вибором «Захист Вітчизни» із розрахунку 1 година на тиждень 

протягом усього навчального року в 10А, 10Б, 10В класах. Відповідно до 

рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-543 від 10.08.2010 

року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 
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навчальний рік» заняття з курсу «Захист Вітчизни» плануємо проводити 

наприкінці навчального року в рамках навчальної практики учнів. 

 Предмет за вибором «Українська мова» із розрахунку 1 година на тиждень 

протягом усього навчального року в 10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В класах, 3 години на 

тиждень протягом усього навчального року в 10А класі. 

 Спеціальні курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: 

o Суспільствознавчий напрямок: 

 Спецкурс «Історія. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» із 

розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року у формі 

міжкласного факультативу за програмами, розміщеними на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. Мета – забезпечення цілеспрямованої 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з історії за 

результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення 

пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих 

навчальних закладах. 

o Природничо-математичний напрямок: 

 Спецкурс «Біологія. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» із 

розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року у формі 

міжкласного факультативу за програмами, розміщеними на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. Мета – забезпечення цілеспрямованої 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з біології за 

результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення 

пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих 

навчальних закладах. 

 Спецкурс «Фізика. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» із 

розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року у формі 

міжкласного факультативу за програмами, розміщеними на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. Мета – забезпечення цілеспрямованої 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з фізики за 

результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення 

пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих 

навчальних закладах. 

 Спецкурс «Хімія. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» із 

розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року у формі 

міжкласного факультативу за програмами, розміщеними на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. Мета – забезпечення цілеспрямованої 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з хімії за 

результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення 

пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих 

навчальних закладах. 

o Філологічний напрямок: 

 Спецкурс «Українська мова. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» 

із розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального року у формі 

міжкласного факультативу за програмами, розміщеними на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. Мета – забезпечення цілеспрямованої 

підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 

та літератури за результатами навчання у середній загальноосвітній школі. 

 Спецкурс «Англійська мова. Підготовка до зовнішнього незалежного 

оцінювання» із розрахунку 1 година на тиждень протягом усього навчального 

року у формі міжкласного факультативу за програмами, розміщеними на сайті 

Українського центру оцінювання якості освіти. Мета – забезпечення 

цілеспрямованої підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з 
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англійської мови та літератури за результатами навчання у середній 

загальноосвітній школі; проведення пропедевтичної роботи по свідомому вибору 

спеціальності для навчання у вищих навчальних закладах. 

 Факультативні заняття, спеціальні курси для учнів 10 класів (у формі міжкласних 

занять): 

o Здоров’язберігаючий напрямок: 

 Для організації занять із фізичної культури для учнів, які за станом здоров’я 

віднесені до спеціальної медичної групи, планується виділити 2 години із 

варіативної частини навчального плану ІІІ ступеня. Мета – підвищення рухової 

активності учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. 

Викладачем фізичної культури у спеціальній медичній групі буде призначено 

вчитель, яка пройшла курсову перепідготовку на базі Дніпропетровського 

обласного інституту післядипломної освіти. 

o Суспільствознавчий напрямок: 

 «Основи демократії» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

o Природничо-математичний напрямок: 

 «Основи генетики» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

 «Енергозбереження» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

 «Рівняння вищих степенів» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

o Філологічний напрямок: 

 «Орфографія» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

 «Українська ділова мова» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

o Технологічний напрямок: 

 «Основи споживчих знань» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального 

року. 

 «Правила дорожнього руху» - із розрахунку 0,5 години протягом усього 

навчального року. 

 «Креслення» - із розрахунку 1 година протягом усього навчального року. 

 «Основи візуального програмування» із розрахунку 1 година протягом усього 

навчального року. 

Так як у старшій школі навчаються учні з інших навчальних закладів, де вивчалася іноземна 

мова, відмінна від англійської (німецька), то передбачається виділити 2 години для проведення 

індивідуального навчання із даними школярами. 

3. Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, будуть 

викладатись протягом обох семестрів за принципом «чисельник – знаменник».  

4. Про дотримання вимог наказів Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року 

та №99 від 18.02.2008 року: 

4.1. 2А клас – інформатика. 

4.2. 2Б клас – українська мова, російська мова, англійська мова, інформатика. 

4.3. 2В клас – інформатика. 

4.4. 3А клас – інформатика. 

4.5. 3Б клас – інформатика. 

4.6. 4А клас – інформатика. 

4.7. 4Б клас – інформатика. 

4.8. 8А клас – українська мова, англійська мова, історія України, хімія, російська мова, трудове 

навчання. 

4.9. 9А клас – інформатика. 

4.10. 9Б клас – інформатика. 

4.11. 9В клас – українська мова, англійська мова, інформатика, трудове навчання. 

4.12. 10А клас – інформатика. 
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4.13. 10Б клас – інформатика. 

4.14. 10В клас – інформатика. 

4.15. 11А клас – українська мова, англійська мова, інформатика, фізкультура. 

4.16. 11Б клас – інформатика.  

4.17. 11В клас – інформатика. 
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ІІІ. Структура навчального року 

1. Початок навчального року – 1 вересня 2010 року. Закінчення навчального року – не пізніше 1 

липня 2011 року. 

2. Поділ на семестри:  

2.1. І семестр: з 1 вересня 2010 року по 24 грудня 2010 року. 

2.2. ІІ семестр: з 10 січня 2011 року по 27 травня 2011 року. 

3. Орієнтовні канікули: 

3.1. осінні канікули: з 25 жовтня 2010 року по 31 жовтня 2010 року. 

3.2. зимові канікули: з 27 грудня 2010 року по 9 січня 2011 року. 

3.3. весняні канікули: з 21 березня 2011 року по 27 березня 2011 року. 

3.4. літні канікули: з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2011 року. 

4. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики організовуються та проводяться 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.2008 року: 

4.1. навчальні екскурсії у 1-4 класах: протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних 

годин на день;  

4.2. навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-6 класів: протягом 10 днів по 3 академічні 

години на день; 

4.3. навчальна практика та екскурсії для учнів 7-8 класів: протягом 10 днів по 4 академічні 

години на день; 

4.4. навчальна практика та екскурсії для учнів 10 класів: протягом 10 днів по 5 академічних 

годин на день. 

5. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 та 11 класів здійснюється у 

відповідності із Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 №151/14842) зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №1151 від 21.12.2009, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.01.2010 р. за №39/17334, відповідно до яких 

державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня 

навчання, із урахуванням інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України 

«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

5.1. у 4 класах із трьох предметів: з української мови, читання, математики. Кожна підсумкова 

контрольна робота проводиться вчителем початкових класів відповідно до календарного 

планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці. 

5.2. у 9 класах із п'яти предметів: українська мова, математика, географія, біологія, іноземна 

мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу у формі, визначеній 

Міністерством освіти і науки України (усне опитування, письмова робота, захист творчих 

робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими Міністерством освіти і науки України - 

у червні 2011 року відповідно до графіку проведення державної підсумкової атестації 

учнів 9 класів. 

5.3. в 11 класах бали за атестацію виставляються за результатами трьох контрольних робіт. 

Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендуються Міністерством 

освіти і науки України. Підсумкові контрольні роботи в 11 класах проводяться з трьох 

предметів: української мови (переказ обов’язково), математики або історії України 

(обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором 

учнів. Підсумкову контрольну роботу з математики виконують учні, які навчалися в 

класах природничого та технологічного напрямів. Підсумкову контрольну роботу з історії 

України виконують учні, які навчалися в класі суспільно-гуманітарного напрямів. 

Предмет, із якого проводиться третя підсумкова контрольна робота, визначається за 

вибором учнів відповідно до профільної підготовки – у травні 2011 року. 

6. Режим роботи комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І 

– ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області». 
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6.1. Навчальний рік починається 1 вересня 2010 року святом – День знань, і закінчується 

проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової 

атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2011 року. 

6.2. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою 

навчання. 

6.3. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється 

навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. 

6.4. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 27 травня, але не 

пізніше 1 липня 2011 року. 

6.5. Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" кількість навчального часу 

становить:  

6.5.1. у 1 - 4 класах - 175 робочих днів; 

6.5.2. у 5 - 11 класах - 190 робочих днів із урахуванням навчальної практики, підсумкового 

оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів. 

6.6. Навчальний рік поділяється на семестри:  

6.6.1. І семестр: з 1 вересня 2010 року по 24 грудня 2010 року. 

6.6.2. ІІ семестр: з 10 січня 2011 року по 27 травня 2011 року. 

6.7. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно): 

6.7.1. осінні канікули: з 25 жовтня 2010 року по 31 жовтня 2010 року. 

6.7.2. зимові канікули: з 27 грудня 2010 року по 9 січня 2011 року. 

6.7.3. весняні канікули: з 21 березня 2011 року по 27 березня 2011 року. 

6.7.4. літні канікули: з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2011 року. 

6.8. За погодженням із відділом освіти Солонянської районної державної адміністрації з 

урахування місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується 

графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш 

як 30 календарних днів. 

6.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім 

випадків, передбачених законодавством України). 

6.10. Тривалість уроків в навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у 

других – четвертих класах 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. Зміна 

тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Солонянської державної 

адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної  

служби. 

6.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, 

що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується Радою навчального закладу і затверджується директором. 

6.12. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних 

занять. 

6.13. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені 

окремим розкладом і спрямовані на задоволення освіти інтересів учнів та на розвиток їх 

творчих здібностей, нахилів та обдарувань. 

6.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем 

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог із урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів. 

6.15.  У навчальному закладі визначення рівня досягнення учнів у навчанні здійснюється 

відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), 

ведеться тематичний облік знань. 

6.16.  У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – 

за рішенням педагогічної Ради навчального закладу. 
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6.17.  У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві, атестаті) відображається 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та Державну підсумкову 

атестацію. 

6.18. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним 

керівником (Головою атестаційної комісії) та висвітлюються на інформаційному стенді, 

шкільному сайті. 

6.19. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про 

переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти  усіх 

типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №319 

від 14.04.2008 року та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 року за 

№383/15074. 

6.20. При переведенні учнів із початкової до основної школи передусім беруться до уваги 

досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики. 

6.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом 

їх Державної підсумкової атестації. Порядок проведення Державної підсумкової атестації 

визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.02.2008 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 №151/14842) зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №1151 від 

21.12.2009, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.01.2010 р. за №39/17334. 

6.22. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний 

документ про освіту: 

6.22.1. по закінченні початкової школи - табель успішності. 

6.22.2. по закінченні основної школи – свідоцтво про базову середню освіту. 

6.22.3. по закінченні навчального закладу -  атестат про повну загальну середню освіту. 

6.23. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального 

заохочення: похвальні грамоти, похвальні листи, подяки та інші, в межах коштів, 

передбачених на ці цілі. 

 

 

Директор школи     В.А.Бондар 

 
М.П. 


