Пояснювальна записка
І.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.
Тип закладу – навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І -ІІ ступенів»
Кількість класів - 9
В них
5 і більше учнів
6 класів

Кількість учнів - 54
Менше 5 учнів
3 класи

Робочий навчальний план Ярославського навчально – виховного комплексу «Дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ст.» на 2017/2018 навчальний рік
складено:
1. Для 1-4 класів – за за Типовими навчальними планами початкової школи
затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. №572 додаток №1;
2.Для 5 - 9 –го класів -за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 р. № 409 додаток
№12 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664);
Робочий навчальний план початкової школи складено на виконання Закону України
«Про загальну середню освіту».
Мова навчання – українська.
ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні,
обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх
підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на
вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові
заняття, консультації.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно –
гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин,
2 – 4 класах - 40 хвилин, 5 – 9 класах – 45 хвилин.
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами
«Фізична культура» та «Основи здоров’я». Формування умінь та навичок з основ безпеки
життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу «Основи здоров’я».
Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче
мистецтво», «Мистецтво» і «Музичне мистецтво».
Освітня галузь «Технологія» реалізується через предмети «Трудове навчання» ,
« Інформатика».
При складанні робочого навчального плану основної школи враховано вимоги щодо
організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, передбачено
реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і
курси.
У 1 класі передбачено 1 год. на індивідуальні заняття з української мови і в 1-4
класах по 1 год математики, в 2 класі – права дитини, в 3-4 класі по 1 годині на
вивчення курсу за вибором – елементи геометрії.
ІІІ. СТРУКТУРА 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Відповідно до законодавства 2017/2018 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2017
року святом День знань і закінчується 25 травня 2018 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня
по 28 грудня , ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня.
Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах
(1-7 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 класах (
червня) і державної
підсумкової атестації випускників початкової (
травня, з трьох предметів) і основної (
червня, з трьох предметів) школи.
Вручення документів про освіту буде проведено для випускників 9 класу
червня 2016 року.
Впродовж навчального року за погодженням з відділом освіти Шполянської РДА з
метою економії коштів для учнів проводяться канікули : орієнтовно , осінні з
30 жовтня по 05 листопада, зимові – з 29 грудня по 14 січня , весняні – з 26 березня по
01 квітня.
З урахуванням особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними
місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року
та графік учнівських канікул.

