
Пояснювальна записка  

до навчального плану  

Капустинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   

Липоводолинської районної ради 

Сумської області 

                                     на 2019-2020 навчальний рік 

 

В Капустинській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019-2020 навчальному році 3 

класи:  початкова школа – 1 клас (5 учнів),  основна школа – 6 клас – 8 учнів; 

старша школа – 1 клас - 5   учнів. 3клас (2 учні), 8 клас (3 учні), 9 клас  (4 

учні) педагогічний патронаж. Всього 27 учнів.  

Мова навчання українська. 

Профільне навчання :  10 клас – українська мова та література. 

Навчальні  плани на 2019-2020 навчальний рік (таблиці 1-6) складено на 

основі Освітніх програм для І, ІІ та ІІІ ступеня, а також для 1-2 класів НУШ, 

які розроблені на підставі Типових освітніх програм затверджених: 
 наказ МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої 
освіти»  

наказ МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня» (для 3-4 
класів)  

наказ МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 

наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” 

схвалені педагогічною радою закладу, протокол від 11.06.2018 №19 та 

затверджені директором 11.06.2018 року. 

                 Навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік зорієнтовані на 

п’ятиденний робочий тиждень.  

                 Для учнів, які навчаються у класах менше 5 учнів організовано навчання 

за індивідуальною формою (педагогічний патронаж). 

        Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2019-2020  навчальний рік розпочинається 2вересня 2019 року святом - День 

знань, завершується не пізніше 26 червня 2020 року. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:                           

І семестр - з 2 вересня по 27 грудня 2019 року,  

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року. 

       Проведення навчальних екскурсій  у 1 та 3 класах та навчальних 

екскурсій та практики у 6, 8, 10 класах відповідно до рішення педагогічної 

ради проводитимуться частково протягом навчального року, а решта у червні 

– серпні 2020 року згідно окремого графіка (рішення педагогічної ради, 

протокол №8 від 27.08.2019). 

       Для учнів  9 класу проводитиметься державна підсумкова атестація 

відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, що 
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затверджений наказом Міністерства освіти і науки України  № 1369 від 07 

січня 2018 року. Для 9 класу з 01.06.2020- 12.06.2020. Вручення документів 

про освіту відбудеться для випускників 9 класів – 17.06.2020. 

      Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11 класів проводиться 

відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти, затверджених наказами Міністерства освіти і 

науки України. Учнів 1, класів у Новій українській школі відповідно до 

методичних рекомендацій, затверджених наказами МОН України від 

10.08.2018 №924 та від 27.08.2019 №1154.  

       Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 26 

жовтня по 3 листопада, зимові з 28 грудня по12 січня, весняні з 21 березня по 

29 березня. 

       З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов та у зв’язку з 

напруженою ситуацією, що склалася в енергетичній галузі держави можуть 

змінюватися терміни проведення канікул та структура навчального року. 

      Інваріантна складова навчальних планів забезпечує реалізацію змісту 

загальної середньої освіти на рівні Державного стандарту. 

       Гранично допустиме навантаження учнів встановлено відповідно до 

вимог Закону України «Про загальну середню освіту». На виконання  

постанов Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти», «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти». Години фізичної культури не враховуються 

при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. У класах з 

поглибленим вивченням предметів збільшено гранично допустиме 

навантаження до меж, що не перевищують санітарно - гігієнічних норм, 

установлених Міністерством охорони здоров’я. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»: 1класи - 35 

хвилин; 2-4 класи - 40 хвилин; 5-11 класи - 45 хвилин. Уроки у початкових 

класах починаються одночасно із уроками в інших класах. А тому додаткове 

відпрацювання вчителями не проводиться. 

Поділ класів на групи не здійснюється. 

         Вивчення предметів інваріантної частини навчального плану 

здійснюється згідно рекомендацій викладених у листі МОН України від Лист 

№ 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році» за програмами затвердженими Міністерством освіти і 

науки (таблиці  7-9) за підручниками, згідно Переліку навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році, Лист МОН від 10.06.2019 № 

1/9-365. 
 

В. о. директора                         О. Сірик 
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