Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
47 Маріупольської міської радиДонецької області:
Разом 32 класи - 822 учнів. З них:
1-4 класів - 12 класів, 336 учнів;
5-9 класів - 16 класів, 385 учнів;
10-11 класів - 4 класи, 101 учень.
Робочі навчальні плани на 2013-2014 навчальний рік розроблено:
для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОН молоді і спорту України від 10.06.2011
№ 572;
для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;
для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН молоді і спорту
України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України
від 17.05.2013 № 551;
для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004
№ 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом
МОН України від 27.08.2010 № 834;
Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на
державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на
вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, факультативні
курси, індивідуальні та групові заняття, з урахуванням інтересів та потреб
учнів, а також можливостей школи щодо кадрового та навчальнометодичного забезпечення в межах загального сумарного навантаження.
З метою посилення роботи щодо запобігання дорожньо-транспортного
травматизму, на виконання ст.20 Закону України «Про дорожній рух»
передбачено навчання дітей правилам дорожнього руху за рахунок
варіативної складової навчального плану в 1-4, 7-8 класах.
З 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Державний
стандарт початкової загальної освіти, спрямований на впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій. З 2 класу учні почнуть освоювати
ІКТ та використовувати їх в практичній діяльності. Згідно новому
Державному стандарту з 1 класу учні вивчають іноземну мову.
У початковій школі відведено додаткові години на вивчення:
- російської мови (1 год) – 1-А,Б; 3-А,Б,В класи
Курсів за вибором:
- «Логіка» - 3-А, 3- Б, 4-Б класи;
- «Поетика» - 4-В класи;

- «Розвиток продуктивного мислення» - 3-В клас;
- «Розвиток творчих здібностей» -1-В, 2-Б, 2-В класи;
- «Перші сходинки споживання» - 2-А клас.
-3Індивідуальні та групові заняття:
- математика – 4-Б, 4-В класи;
- українська мова – 4-Б, 4-В класи.
При визначенні гранично дозволенного навантаження учнів, ураховані
санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків:
- у 1-х класах – 35 хв.,
- у 2-4 класах – 40 хв
В основній школі сплановано введення допрофільних класів:
- 9-А - економічний ;
- 9-В - технологічний.
Відведено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:
- Українська мова – 8-Г;
- Англійська мова – 8-Г;
Факультативних курсів:
- «Християнська етика» - 6-Б,В, 7-Б,В;
- Геометрія як практика, логіка, фантазія -7-А;
- Живи за правилами 8-В;
- Видатні постаті України середини XVI – XVIII ст. – 8-Б;
- Українська фразеологія – 8-А;
- Орігаметрія – 8-А;
- Основи сімейного господарства – 8-Г
- Моя економіка – 9А.
Передбачено проведення індивідуально-групових занять з:
- математики – 7-Б,В, класи
- української мови - 6-А,9-Б,В, класи
- креслення - 8-А,Б,В; класи
- російська мова – 8-Б;
- хімії -8-В;
У 5,6,7-х класах передбачено вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво».
З 5-го класу запроваджується обов’язкове вивчення другої іноземної мови,
планується вивчення інформатики – навчального предмета, покликаного
сформувати в учнів уявлення про інформаційні процеси в природі,
суспільстві, техніці, основні компоненти програмного забезпечення, уміння
та навички користувача інформаційними засобами.
З метою забезпечення поглибленої підготовки старшокласників у тій галузі
знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності,
передбачено профільне навчання у старшій школі:
10-А - правовий;
10-Б, 11-Б – технологічний;
11-А - економічний;
Відведено додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової:

- українська мова - 10-А, 10-Б класи;
- математика – 10-А,10-Б , 11-А класи;
- географія – 11-А клас;
- технології – 10-Б,11-Б класи;
Факультативних курсів:
- Українське ділове мовлення - 10-А,10-Б, 11-А,11-Б класи
- Основи менеджменту – 10-А;
-4Рівний – рівному - 10-А;
Основи ділового спілкування англійською мовою – 10-А,Б;
MS Excel у профільній школі - 10-А;
Ми – громадяни України – 10-А;
Фінансова математика – 11-А;
- Біофізика -11-і класи.
На виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 11.09.2009
р. №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у
старшій школі» та у зв’язку з відсутністю в навчальному закладі відповідної
матеріально-технічної бази, навчальним закладом укладено договір «Про
організацію
профільного навчання» з МВМПУ № 99. Відповідно до договору на базі
училища організовано профільне навчання за технологічним напрямом у
10Б,11Б класах.
Заняття з курсу «Захист Вітчизни» передбачається проводити за групами,
до складу яких входять учні двох класів (10-А та 10-Б, 11-А та 11-Б класів).
Гранично дозволене навчальне навантаження учнів встановлено
відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години
фізичної культури не враховуються при визначенні гранично дозволеного
навантаження учнів.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти та
науки України від 20.02.2002 р. №128.
Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу школи за 5-денним
навчальним тижнем.
Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню світу» 20132014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і
закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр –
з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13січня по 30 травня.
Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4
класах (2-5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2
червня – 13червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової
(13-22 травня), основної (2-16 червня) і старшої(23-29 травня) школи.
-

Вручення документів про освіту, орієнтовано, для випускників 9-х класів
18-19 червня, 11-х класів – 31 травня -1 червня.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовано,
осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24
по 30 березня.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за
погодженням з відповідними місцевими органами управління освіти можуть
змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. При
цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що
встановлена Законом України «Про загальну середню освіту»: у
загальноосвітніх навчальних закладах І ступені – не менше 175 робочих днів,
ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій,
навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової
атестації навчальних досягнень учнів).
Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до
інструктивно-методичного листа Міністерства освіти та науки України від
06.02.2008 р. №1/9-61, за рішенням закладу можуть бути проведені в інші
терміни, або впродовж навчального року.
У випускних класах державна підсумкова атестація проводиться
відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію,
затвердженого наказом Міністерства освіти та науки від 18.02.2008 р. №94 (у
редакції наказу Міністерства освіти та науки від 21.12.2009 р. №1151).

