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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Заболоттівської гімназії Вараської міської територіальної громади 

на  І семестр 2020-2021 навчального року 

І. Загальні засади 

Тип закладу – гімназія 

Структура школи 

Школа  має статус україномовної. 

Класів з українською мовою навчання – 9: 

І ступінь – 4 класи, ІІ ступінь – 5 класів,  

У 2 та 7 класах організовано інклюзивне навчання. 

Кількість учнів:  1-4 кл. – 71 учнів; 5-9 кл. – 79 учнів. 

Режим роботи закладу: 

 мова навчання – українська; 

 режим  навчання – п’ятиденний; 

 початок занять – о 8.30 годині; 

 тривалість уроків у початковій школі та основній відповідно до статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту»; 

 тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

№ 778). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту». 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після 

основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом. 

Робочий навчальний планЗаболоттівської гімназіїна 2020-2021 навчальний рік 

розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту Концепції реалізаціїдержавної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена 

розпорядженням КабінетуМіністрів України від 14.12.2016 № 988-р – Державного 

стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 

462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від23.11.2011 

№1392. 

Робочий навчальний  план складенийз урахуванням поетапного переходу 

закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 

2020/2021 навчальному році: 

- для 1-2 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);  

для 3 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);  
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для 4 класів - Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407 (таблиця №1); 

 У 5-9 класах закладу    освіти освітній процес здійснюватиметься відповідно 

до таких типових освітніх програм: 

 «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», 

затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405  (таблиця №1); 

ІІ. Розподіл годин інваріантної та варіативної складових 

Робочий навчальний планЗаболоттівської гімназії охоплює інваріантну 

складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені 

години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження 

факультативів та індивідуальних занять. 

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою 

забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання 

предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами 

для кожного класу, в повному обсязі. 

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану 

враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а 

уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.  

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно 

до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-

гігієнічних норм. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження, що передбачено постановою КМУкраїни від 23.11.2011 

№ 1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та 

наказами МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх 

та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про 

затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня» та від 20.04.2018 №407 

«Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня». 

ІІІ. Структура та режим 2020-2021 навчального року 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2020-

2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується 

не пізніше 1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

І  семестр – з 01 вересня 2020 року по 25 грудня 2020 року; 

ІІ семестр – з 11 січня 2021 року по 27 травня 2021 року. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:  

осінні – з24 жовтня 2020 року по 1 листопада 2020 року; 

зимові – з26 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року; 

весняні – з20 березня 2021 року по 28 березня 2021 року. 

Екскурсії у 1-4-х класах, навчальні екскурсії та навчальну практику в 5-8-

хкласах, згідно рішення педагогічної ради школи (протокол №1 від 31.08.2020р.) не 

проводяться.  
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У   9 класі проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень 

учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі 

загальної середньої освіти. 

Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9-го класу в 

червні місяці 2021року. 

Протягом навчального року встановлюються такі святкові та вихідні дні: 

 

14 жовтня – День Захисника України 

25 грудня – Католицьке Різдво; 

1 січня – Новий рік; 

7 січня – Різдво; 

8 березня – Свято всіх жінок; 

2,4 травня – Великдень 

1,3 травня – День праці; 

9, 10  травня – День Перемоги; 

20,21 червня - Трійця 

28  червня – День Конституції. 

24 серпня – День Незалежності України. 

 

Режим роботи 

Заболоттівської гімназії 

 у 2020-2021навчальному році 

Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Навчальний тиждень розпочинається та закінчується підняттям та опусканням 

Державного Прапора України. 

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про освіту» 

збільшено тривалість перерв між уроками.   

8.10 - 8.25  – ранкова фізична зарядка 
11.10 – 11.20 – фізкультурна хвилинка для учнів 1 –4 класів 

 
Навчальні заняття для 1 класу: 

1 урок – 8.30 – 9.05 
2 урок  - 9.30 – 10.05 
3 урок – 10.30 – 11.05 
4 урок – 11.30 – 12.05 

5 урок – 12.30 – 13.05 

 

Тривалість перерв: 
1 перерва – 25 хвилин 
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2 перерва – 25 хвилин 
3 перерва – 25 хвилин 

4 перерва – 25 хвилин 

 

Навчальні заняття для 2 – 4 класів: 
1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок  - 9.30 – 10.10 
3 урок – 10.30 – 11.10 
4 урок – 11.30 – 12.10 
5 урок – 12.30 – 13.10 

 

Тривалість перерв: 
1 перерва – 20 хвилин 
2 перерва – 20 хвилин 
3 перерва – 20 хвилин 
4 перерва – 20 хвилин 

 

 

 

Навчальні заняття для 5 -9 класів: 
1 урок – 8.30 – 9.15 

2 урок  - 9.30 – 10.15 
3 урок – 10.30 – 11.15 
4 урок – 11.30 – 12.15 
5 урок – 12.30 – 13.15 
6 урок – 13.30 – 14.15 
7 урок – 14.25 - 15.10 

 
Тривалість перерв: 

1 перерва – 15 хвилин 
2 перерва – 15 хвилин 
3 перерва – 15 хвилин 
4 перерва – 15 хвилин 
5 перерва – 15 хвилин 

6 перерва – 10 хвилин 

 
Тривалість уроків: 
1 клас – 35 хвилин 

2 – 4 класи – 40 хвилин 
5 –11 класи – 45 хвилин 
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Режим харчування: 
1-4 класи - 10.15 
5-8 класи – 11.15 
9-11 класи – 12.15 

 

У зв’язку із карантинними заходами через поширення коронавірусної хвороби 

за рішенням педагогічної ради гімназії можливе зменшення тривалості уроків у  1 

класі – до 30 хв., у 2 класі – до 35 хв, у 5-9  класах  – до 40 хв. та коригування 

розкладу харчування учнів. 

 

Розклад 
групових, індивідуальних занять 
та курсів за вибором у 1 –4 класах 

 
   Курси за вибором у  1-4 класах розпочинають роботу через 1 год. 
Факультативи, гуртки у 5 – 11 класах - через 1,5 год. після закінчення 

основних занять за окремим розкладом 
Вечори відпочинку проводяться з 18.00 по 20.30 год. за окремим планом. 
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