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Пояснювальна записка
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ № 15 І – ІІІ СТУПЕНІВ
м. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і
здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства. Тому
головним
завданням загальної середньої освіти в Україні є виховання
громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої
особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод
людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за
свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної
участі у соціальному житті країни. Заходи щодо реалізації цих завдань
об’єднали державні документи:
 Концепція нової української школи;
 Державний стандарт початкової загальної освіти;
 Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти;
 Закон «Про освіту»;
 Навчальні програми для учнів початкової школи;
 наказ Міністерства освіти і науки № 641 від 16.06.2015 року «Про
затвердження
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 Документи щодо роботи з обдарованою молоддю;
 Документи щодо підвищення якості шкільної природничо - математичної та
гуманітарної освіти на період до 2017 року;
 Документи
щодо впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів
інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків»;
 Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів
та розвитку системи реабілітації інвалідів на 2012-2020 роки;
 Концепція проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми
«Формування здорового способу життя молоді України на 2013–2017 роки»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року
№ 1283
«Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».
Середня загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів міста Сєвєродонецька
Луганської області є державним закладом освіти. На 05.09.2017 року кількість
учнів складає 473, з них:
 1- 4 класи – 237 учнів;
 5- 9 класи – 196 учнів;
 10-11 класи – 40 учнів.
На 2017-2018 навчальний рік всього 19 класів.
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Структура 2017-2018 навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа
Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 1/9-315 «Про
структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани», 2017-2018 навчальний
рік розпочинається 1 вересня святом – день знань – і закінчується не пізніше 1 липня
наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути
меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з
незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 1 вересня 2017 р. по 22 грудня 2017 р.
ІІ семестр – з 09 січня 2018 р. по 25 травня 2018 р.
Канікули проводяться в такі терміни:
 осінні з 23 жовтня 2017 р. по 29 жовтня 2017 р.
 зимові з 25 грудня 2017 р. по 08 січня 2018р.
 весняні з 26 березня 2018 р. по 01 квітня 2018 р.
Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації
випускників:
 початкової школи;
 основної школи;
 старшої школи.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за
№157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.
Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її
проведення Міністерством освіти і науки України затверджується додатково.






Пріоритетні напрямки роботи
середньої загальноосвітньої школи № 15 І-ІІІ ступенів
Створення умов для здобуття учнями якісної освіти.
Забезпечення здорового способу життя вихованців.
Розвиток обдарувань, здібностей, інтересів, нахилів школярів.
Виховання освіченої, розвиненої людини з активною громадянською
позицією.

Це передбачає розв’язання таких задач:
*створення школи як справжнього ресурсного інформаційного центру, що
працює увесь рік і навчає упродовж життя.
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*надання кожній дитині можливості самоствердження в найбільш значимих
для неї
сферах життєдіяльності, де максимально розкриваються її здібності
та можливості;
*втілення у навчально – виховний процес діяльнісного підходу для надбання
учнями досвіду культурної життєдіяльності;
* використання ресурсних можливостей громади;
* виховання духовно і фізично здорового, освіченого, творчо розвиненого
громадянина України, що прагне до самовдосконалення, до саморозвитку.
Цілі і задачі школи на новий навчальний рік:
 Сформувати особу, готову до самовизначення свого місця в творчому
перетворенні оточуючого світу, до саморозвитку.
 Забезпечити реалізацію прав кожного учня на отримання освіти
відповідно до його потреб і можливостей.
 Сформувати в учнів школи стійкі пізнавальні інтереси.
 Включити кожного учня в роботу на заняттях як активних учасників й
організаторів освітнього процесу.
 Підвищити якість навчання школярів за рахунок освоєння технологій, які
забезпечують успішність роботи кожного учня.
Робочі навчальні плани
СЗШ № 15 спрямовані на виконання Закону
України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти,
постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 р. № 24, Закон України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту» (розділ ІІІ, ст.. 12,15,16); державним
стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20.04.2011 р. №462, листа Міністерства освіти і науки
України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про
викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 20172018 навчальному році», Концепції національ-патріотичного виховання дітей та
молоді відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року
№641.
Вони враховують вимоги Концепції нової української школи та Концепції
профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах.
Робочі навчальні плани СЗШ № 15 складені відповідно Листа Міністерства
освіти і науки від 07 червня 2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018
навчального року та навчальні плани»;
для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із
змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №
460;
для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту
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України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №
664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від
27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №
657.
Для дітей з особливими освітніми потребами робочі навчальні плани
складаються з урахуванням поетапного переходу на нові навчальні плани і програми
(лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 «Про навчальні
плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015
навчальний рік»), робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік для
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребам
для підготовчого, 1-4 класів - за Типовими навчальними планами спеціальних ЗНЗ
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(початкова школа), затвердженими наказом МОН від 28.01.2014 № 80 (зi змінами);
для 5-8 класів - за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, затвердженими наказом МОН від 22.04.2014 № 504 (зi
змінами);для
9-10 класів - за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, затвердженими наказом МОН від 09.04.2015 № 416 «Пpo
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. №778.
Ι ступінь (початкова школа)
середньої загальноосвітньої школи №15 І-ІІІ ступенів
відкриває „шкільну епоху” дитинства, спрямовує невичерпну дитячу енергію –
через любов, розумну вимогливість, виховує повагу малюків до свого нового
статусу, виписує школярську долю. Головна мета першої ланки навчання – це
формування конкурентноспроможної особистості. Першочергові завдання виявлення природних особливостей і творчих здібностей дітей на створення умов
для їх реалізації й неухильного розвитку.
В цьому варіанті плану збільшено кількість годин на варіативну складову
змісту початкової освіти. Додаткові години варіативної частини будуть використані
на вивчення образотворчого мистецтва.
За рахунок годин
варіативної складової Типового навчального плану
інтегрований курс «Мистецтво» в 1-4 класах розділений на окремі курси:
«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» відповідно Типового
навчального плану початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою
національної меншини, додаток 3 до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 №572.
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ІІ ступінь (основна школа)
середня загальноосвітня школа №15 І-ІІІ ступенів
Типові навчальні плани основної і старшої школи передбачають реалізацію
освітньої галузі базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони
охоплюють інваріанту складову, сформовану на Державному рівні яка є спільною
для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно підпорядкування і форм
власності, та варіативну складову в якій передбачені додаткові години на предмети
та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07
листопада 2000 року №522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
грудня 2000 року за №946/167, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 19 липня 2012 року №828 «Про проведення дослідницькоекспериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України на 2012-2019 роки» з метою
подальшого розширення бази для проведення дослідницько-експериментальної
роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової
грамотності у
навчально-виховний процес навчальних закладів». За рахунок годин варіативної
складової в 5-х, 6-х класах введено курс за вибором «Фінансова грамотність» - по 1
годині.
Головними завданнями курсу є:
 ознайомити учнів з основними фінансовими компетенціями навчального
курсу;
 сформувати цілісне уявлення про роль родини у системі фінансовоекономічних відносин;
 ознайомити учнів з основними правилами ведення родинних та особистих
фінансів, правилами формування особистого бюджету;
 формувати вміння раціонального використання власних та родинних
фінансів;
 навчати приймати раціональні фінансові рішення;
формувати навички збільшення заощаджень, забезпечення фінансової безпеки
родини.
ІІІ ступінь(старша школа)
середня загальноосвітня школа №15 І-ІІІ ступенів
забезпечує впровадження профільного навчання, яке дозволяє учням правильно
зорієнтуватись у виборі професій, гнучко реагувати на динамічні зміни на ринку
праці.
Робочі навчальні плани ІІІ ступеня враховують вимоги Концепції загальної
середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального
процесу.
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З метою якісної підготовки учнів до ЗНО, враховуючи побажання учнів та їх
батьків, рішенням педагогічної ради (протокол №6 від 30.08.2017 року), за рахунок
варіативної складової збільшено вивчення
10 клас
українська мова
історія України
геометрія
географія

1 година
0,5 годин
1 година
0,5 годин
11 клас

українська мова

0,5 годин

В 11-му класі з географії введено факультативний курс «Загальна географія»
0,5 годин за рахунок вилучення з інваріативної складової 0,5 годин з предмету
«Інтегрований курс «Література», відповідно листа Міністерства освіти і науки
України від 07 червня 2017 року №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального
року та навчальні плани».
В 2017-2018 навчальному році учні працюватимуть за підручниками та
навчальними посібниками рекомендованими Міністерством освіти і науки України
та зазначеними у переліку навчальної літератури.
Директор

СЗШ №15

Н.М. Кузьменко
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