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І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 

         Робочий навчальний план Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №9 Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2017/2018 

навчальний рік враховує основні вимоги Законів України «Про освіту» (зі 

змінами), «Про загальну середню освіту»(зі змінами), «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад», від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 року 

№1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти», Концепції профільного навчання у старшій школі. 

       Загальна кількість учнів школи – 604, класів – 20. 

       Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від лист МОН № 

1/9-315 від 07.06.17 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний 

план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану: 

      для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (із 

змінами) - додаток 1; 

     для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України від 03.04.2012 № 409 (із змінами) – додаток 1; 

    для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 № 834 (із змінами) – додаток 9. 

      Навчально-виховний процес у школі здійснюється українською мовою. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

        Якість загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових навчального плану. 

       Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично 

допустимого навчального навантаження учнів. 

        На поглиблене вивчення української мови у 8-А та 9-Б класах, історії 

України в 9-А класі виділено по 2 години з варіативної складової навчального 

плану.  

       З метою формування логічного мислення молодших школярів у 2-А та 2-

Б класах упроваджується вивчення курсу «Логіка». З метою вивчення 

стилістики мови національних меншин у 9-А та 9-Б класах виділено по 1 

годині. З метою якісної підготовки учнів старшої школи до зовнішнього 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19403/
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незалежного оцінювання з математики в 10 класі виділено 1 годину, з  історії 

України в 11 класі – 0,5 години.        

 

 

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

            Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 

структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють 

загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами 

управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може 

бути меншою 30 календарних днів. 

         Навчальний рік розпочати 1 вересня святом Днем знань. 

         Навчальні заняття організувати за  семестровою системою згідно наказу 

управління освіти Ніжинської міської ради. 

І семестр – з 01.09.2017 року по 28.12.2017 року 

ІІ семестр – з 15.01.2018 року по 25.05.2018 року 

       Канікули: 

осінні – з 23.10.2017 року по 29.10.2017 року; 

зимові – з 29.12.2017 року по 14.01.2018 року; 

весняні – з 26.03.2018 року по 01.04.2018 року. 

 За несприятливих погодних умов, при введенні карантину  до структури 

2017-2018 н.р. можливе внесення змін. 

           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 за № 

157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації 

для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни 

проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено 

додатково. 

           Вручення документів про освіту провести для випускників 9, 11 класах 

згідно наказу управління освіти Ніжинської міської ради. 

       Навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням педагогічної ради 

провести впродовж навчального року (протокол №  від 31.08.2017 року). 

       Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Тривалість уроків у школі становить: 

- у першому класі – 35 хвилин; 

- у 2-4-х класах – 40 хвилин; 

- у 5-11-х класах – 45 хвилин. 

       У школі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог запроваджується такий 

режим навчально-виховного процесу:

Для учнів 1-х класів 

1 урок – 8.00 – 8.35 

2 урок – 8.55 - 9.30 

3 урок – 9.50 – 10.25 



4 урок – 10.45 – 11.20 

5 урок – 11.40 – 12.15 

Для учнів 2-4 класів 

1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок – 8.55 – 9.35 

3 урок – 9.50 – 10.30 

4 урок – 10.45 – 11.25 

5 урок – 11.40 – 12.20 

6 урок – 12.35 – 13.15 

Для учнів 5-х класів 

1 урок – 11.40 – 12.25 

2 урок – 12.35 – 13.20 

3 урок – 13.40 – 14.25 

4 урок – 14.35 – 15.20 

5 урок – 15.25 – 16.10 

6 урок – 16.15 – 17.00 

Для учнів 6-11 класів 

1 урок -  8.00 – 8.45 

2 урок – 8.55 – 9.40 

3 урок – 9.50 – 10.35 

4 урок – 10.45 – 11.30 

5 урок - 11.40 – 12.25 

6 урок – 12.35 – 13.20 

7 урок – 13.40 – 14.25 

8 урок – 14.35 – 15.20 

     Перерви по 10 хвилин, велика перерва – 20 хвилин. 

     Школа працює за 5-денним навчальним тижнем. 

 

 
 

 

 

 


