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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

для індивідуального навчання (9 клас) 

Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на 2017/2018 навчальний рік 

     Дем’янецька ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту». з 

урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення 

про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, Положення про НВО, 

забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державного 

стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.04.2011 р.№ 462 та Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2011 р.№ 1392. 

     Індивідуальне навчання у 8 класі навчального закладу організоване відповідно до 

«Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 р. № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 

р.№184/28314, на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 №  1/9-385  «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2017/2018 навчального 

року») «Щодо надання роз’яснення»,  від  07.06.2017 року  № 1/9-315  

 « Про структуру навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2017/2018 навчальному році»,  від 17.08.2017 року 

. Індивідуальне навчання здійснюється за Програмою для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із 

затримкою психічного розвитку), рекомендованою Міністерством освіти і науки 

(Лист Міністерства і науки України №1/11-740 від 08.09.2009 р.), розробленої на 

основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня(додаток 16). 

    Кількість годин для індивідуального навчання визначена відповідно до п.4.3 

Положення та на основі довідки, виданої Переяслав-Хмельницькою ЦПМСД(від                         

) становить 14 годин на учня та включає всі предмети (окрім фізичної культури) 

інваріантної складової. На основі довідки , виданої Переяслав-Хмельницькою 

ЦПМСД(від                           ) та відповідно до наказу Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів від 30.08.2017 р.№     «Про звільнення учня 9 класу Талаха Миколи у 

2017/2018 навчальному році від уроків фізичної культури» від занять фізичної 
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культури учень звільнений згідно з заявою батьків, а вивільнені години 

перерозподілені для вивчення української мови.   

     Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр - з 1 вересня по 29 грудня 2017року 

ІІ семестр - з 15 січня по 31 травня 2018 року  

Упродовж навчального року проводяться канікули: 

осінні - з 30 жовтня по 05листопада 2017 р.; 

зимові -з 29 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року 

весняні - - з 02 квітня по 08 квітня 2018 року. 

     Навчальні заняття для учня розпочинаються відповідно до складеного розкладу. 

Тривалість уроку-40 хв. Навчання проводиться в п’ятиденному режимі в одну зміну. 

 

Директор школи                                                                      Погребний М.В. 

 

 


