
Пояснювальна записка до навчальних планів 

Колодіївської ЗОШ І -  III ст. 

на 2017- 2018 н. р.

Колодіївська ЗОШ І -  III ступенів Китайгородської сільської ради Хмельницької області у 2017- 2018 н. р. з українською мовою 
навчання, працює за п ’ятиденним робочим тижнем. У школі навчається 53 учні. У школі є 7 повних класів та 13 учнів 
навчаються за індивідуальною формою: 2 клас -  1 учениця; 3 клас -  4 учні, 10 клас -  4 учні, 1 1 клас -  4 учні.

Навчально -  виховний процес у школі організовано відповідно до основних нормативних документів: Закон України 
„Про освіту“ та „ Про загальну середню освіту“, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально -  виховного процесу ДСанПіН 
5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Типовий навчальний план Колодіївської ЗОШ І -  III ступенів складений:

Для 1-4 класів за Типовими навчальними планами початкової школи (додаток 1 ) затвердженими наказом МОН України 
від 10.06.2011 №572 зі змінами згідно наказу МОН України №460 від 16.04.14 р.

Для 5-9 класів за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН 
України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664) зі змінами згідно наказу МОН 
України № 1465 від 12.12.14 р. (5,6,7,8 кл. -  додаток 1; 9 клас -  додаток 12)

Для 10-11 класів за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня затвердженими 
наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р №657.

Відповідно до статті 16 Закону України „Про загальну середню освіту“ 201 7-2018н. р. розпочинається 1 вересня святом -  
День Знань.


