ОСВІТНІ ПРОГРАМИ,
що реалізуються в закладі у 2017-2018 н.р.

Школа-дитсадок «Лісова казка»
Початкова загальна освіта
Згідно листа МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» складено робочий навчальний план
спеціалізованої школи-дитсадка "Лісова казка" з поглибленим вивченням іноземних мов.
№ додатку
робочого
навчального
плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів,
затверджених МОН України

№1

2-АБ

з українською мовою
навчання

за Типовими навчальними планами початкової
школи для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов, затвердженими
наказом МОНмолодьспорту України
від
10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом
МОН України від 16.04.2014 № 460 (додаток 4).

3-АБ
4-АБ

Робочий навчальний план охоплює інваріантну частину, сформовану на державному
рівні, та варіативну частину, у якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної
складової, предмети та курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.
Робочий навчальний план 1-х класів складений відно до наказу Міністерства освіти і

науки України від 16.08.2017 № 1181 «Про затвердження експериментального навчального
плану початкової школи експериментальних навчальних закладів, які працюють в межах
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової загальної освіти»).
Структура 2017-2018 навчального року

-

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2017-2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і закінчується не
пізніше 01 липня 2018 року.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 01 вересня по 22 грудня 2017 року;
ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2018 року.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:
осінні з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;
зимові з 25 грудня 2017 по 09 січня 2018 року;
весняні з 26 березня по 01 квітня 2018 року.
Години, відведені для навчальної практики, будуть використовуватися протягом
навчального року для реалізації практичної частини навчальних програм предметів
навчального плану. Рішення про доцільність проведення навчальних екскурсій прийняте на
засіданні педагогічної ради ШДС «Лісова казка» (протокол № 6 від 14.06.2017 року).
Робочий навчальний план ШДС «Лісова казка» зорієнтований на роботу за 5-денним
навчальним тижнем.
Початок навчальних занять о 8.30 год.
Тривалість уроку для учнів:
1-х класів – 35 хвилин,
2-4-х класів - 40 хвилин.

Керуючись п.53 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим
Кабінетом Міністрів України від 27.08.2010р. № 778, наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказом
Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222» та рішенням педагогічної ради
закладу, оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів здійснюється вербально, у 2-4
класах – відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до
нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002р. № 128 при вивченні
іноземних мов та інформатики.
Порядок вивчення окремих предметів
Інваріантну складову взято без змін.
Варіативна складова використана на вивчення курсів за вибором з поділом класів на
групи:
у 1-х класах - «Комп’ютерна азбука» за програмою «Комп’ютерна азбука. Основи
комп’ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом» КМПУ ім. Б.Грінченка,
2005р. - 1 година;
у 2-х класах – на вивчення другої іноземної мови (французька, німецька) - по 2
години;
у 3-х класах – на вивчення другої іноземної мови (французька, німецька) - по 2
години;
у 4-х класах – на вивчення другої іноземної мови (французька, німецька) - по 1 годині.
Французька мова у 2-4-х класах вивчається за навчальною програмою з іноземних мов
для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземних мов (наказ МОНмолодьспорту України № 1050 від 12.09.2011). Німецька мова у
2-4-х класах вивчається за навчальною програмою з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (лист
МОН України № 1/11-6611 від 23.12.2004).
Використання педагогічних технологій в початковій школі: проектні технології,
інтерактивні технології, ІТ-технології, інформаційно-технологічне навчання з використанням
технологій Lego, формування навичок пошуково-дослідницької діяльності молодших
школярів.

Дошкільна освіта
Зміст освітнього процесу у дитячому садку реалізується відповідно до вимог
програми розвитку, виховання і навчання дітей «Дитина». З метою поглибленої освітньої
роботи з дітьми використовуються авторські навчальні програми «Хореографія», «Основи
інформатики», «Корекційна гімнастика», «Театралізована діяльність», «Умілі рученята»,
«Англійська мова», що допомагають забезпечувати повну реалізацію стандарту дошкільної
освіти:
збереження, зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;
формування правової культури старших дошкільників, підвищення мотивації дітей до
навчальної діяльності.
Упровадження програми «Сприяння освіті» за допомогою технологій Lego дозволяє
застосовувати інноваційні методи, що, у свою чергу, сприяє розкриттю творчого потенціалу
дитини (використання ігри як провідного методу навчання за допомогою технологій Lego).

Гімназія «Апогей»
Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Гімназія «Апогей» - навчальний
заклад ІІ-ІІІ ступеня. Відповідно пункту 1.3 Статуту має академічну направленість
гуманітарного профілю, з поглибленим вивченням української мови, декількох іноземних
мов, економіки та права, працює в режимі школи повного дня, відповідно абзацу 2 пункту
1.4 може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

В гімназії «Апогей» на 2017-2018 навчальний рік функціонує 11 класів, по два класи
на кожну паралель (5, 6, 7, 9 класи) та по одному на кожну паралель (8, 10, 11 класи), в яких
навчається відповідно до перевідного контингенту учнів та з урахуванням заяв батьків,
поданих до 5-го класу, до 200 учнів.
У 5 – 9 класах: поглиблене вивчення англійської мови.
У 10 – 11 класах профіль навчання – іноземна філологія.
Робочий навчальний план гімназії «Апогей» зорієнтований на роботу за 5-денним
навчальним тижнем.
Робочий навчальний план гімназії «Апогей» на 2017-2018 навчальний рік
розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту. Згідно листа МОН
України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні
плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний план гімназії "Апогей"
складено:
№ додатку
Варіант Типових навчальних планів,
робочого
Класи
Примітка
навчального
затверджених МОН України
плану

№1

№2

№3

5-А,Б
6-А,Б
7-А,Б
8
9-А,Б
10
11

5 - 11

За Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту
України від 03.04.2012 №409 із змінами (додаток
3).
За Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ
з
ступеня, затвердженими наказом МОН України
українською мовою
від 27.08.2010 № 834, зі змінами, (додаток 3)
навчання
(навчальний план знз з українською мовою
навчання з вивченням двох іноземних мов).
Лист МОН України від 27.06.2001 № 1/9-245
Організація
«Про організацію роботи середньої
роботи
загальноосвітньої школи повного дня і груп
консультативних
подовженого дня»,
пунктів для
наказ ГУОН від 02.04.2010 № 78 «Про
забезпечення
впровадження експерименту Школа повного дня
самопідготовки
у навчальних закладах міста Києва»,
учнів 5 – 11 класів в
Положення про школу повного дня (наказ
режимі повного дня
ГУОН від 05.09.2008 № 239).
з
українською мовою
навчання

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і
забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.
Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, конкретизовано варіативну складову
робочого навчального плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів
інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.
В усіх класах гімназії (5-11) години фізичної культури не враховуються при
визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів (відповідні накази
Міністерства освіти і науки України).
.

Організація роботи в режимі школи повного дня
З метою забезпечення потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх
різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу підлітків
організована робота гімназії в режимі повного дня згідно Статуту гімназії.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315
«Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних

закладів», наказу Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) № 239 від 05.09.2008 року «Про затвердження
Положення про школу повного дня», в робочому навчальному плані гімназії «Апогей», що
працює в режимі повного дня, окремо додаються таблиці розподілу навчального часу,
передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня з
кількістю часу для додаткового опрацювання, визначеною для кожного класу та
обумовленою ДСанПіН 5.5.2.008-01, що не перевищує: для 5-6 класів - 2,5 години; для 7-9
класів - 3 години; для 10-11 класів - 4 години на день.
Навчально-виховний процес у ІІ половину дня передбачає відпочинок учнів,
організацію їх дозвілля та створення умов для самопідготовки. Режим роботи ІІ половини
дня максимально відповідає освітнім запитам вихованців та їх батьків.
Вся позакласна робота в режимі роботи повного дня організовується відповідно до
уподобань, інтересів та нахилів гімназистів, які відвідують індивідуальні, групові та
факультативні заняття, що визначені навчальним планом.
Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018
навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 01
липня 2018 року.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 01 вересня по 22 грудня 2017 року,
ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2018 року.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:
- осінні з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;
- зимові з 25 грудня 2017 по 09 січня 2018 року;
- весняні з 26 березня по 01 квітня 2018 року.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій
прийняте на засіданні педагогічної ради гімназії «Апогей» (протокол № 6 від 14.06.2017
року). Години, відведені для навчальної практики, будуть використовуватися протягом
навчального року для реалізації практичної частини навчальних програм предметів
навчального плану.
Початок навчальних занять о 8.30 год.
Тривалість уроку в гімназії 40 хвилин (за погодженням СЕС), оскільки гімназія працює в
режимі повного дня.
Між І і ІІ половинами робочого дня проводиться велика перерва – 1,5 години, а в другій
половині дня проводяться курси за вибором, факультативи, додаткові заняття, консультації,
індивідуальна робота згідно із шкільним компонентом, інша навчально-виховна діяльність за інтересами учнів та бажанням батьків.
Згідно з листом МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчальновиховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових
дисциплін в основній школі» оцінювання учнів 5-х класів протягом вересня проводиться
вербально, з виставленням оцінок високого рівня.

