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                                  Загальні положення освітньої програми 

 Селятинського опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступенів імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

на 2021/2022 навчальний рік 

   Селятинський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О.Зайця знаходиться в комунальній власності 

Селятинської сільської ради ТГ. 

    Відповідно до Статуту Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О.Зайця п.п. 1.3, 1.19 

для здобуття загальної середньої освіти у школі функціонуватимуть 12 класів: 

- початкова школа –  навчаються  84  учні; 

- основна школа –  навчаються  101  учень; 

- старша школа –  навчаються  37  учнів. 

У філії Селятинського ОЗЗСО І-ІІІст. ім.О.Зайця – Галицівському ЗЗСО І-ІІ 

ст.  функціонуватимуть 9 класів: 

- початкова школа -   навчаються 70 учнів; 

- основна школа – навчається 80 учнів. 

     Режим навчально-виховної роботи Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О. Зайця 

визначається Статутом школи. 

       Робочий навчальний план початкової школи розроблено на основі 

Типових освітніх програм затверджених наказами МОН від 08.10.2019 №1272 – 1-

2 клас, від 08.10.2019 №1273 – 3-4 клас. 

Робочі навчальні плани 5-9-х класів розроблено на основі  Типових 

освітніх програм затверджених наказом МОН від 20.04.2018 №405 – 5-9 класи. 

Робочий навчальний план 10-11 класу розроблений на основі Типових 

освітніх програм затверджених наказом МОН від 20.04.2018 №408 (у редакції 

наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 

31.03.2029 №464.  

   У 2021/2022 навчальному році навчальні досягнення учнів підлягають 

вербальному, формувальному оцінюванню: 
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Досягнення учнів 1-2 класів оцінюються вербально, а 3-4 класів – рівнево 

підсумкове згідно наказу МОН України від 13.07.2021 № 183 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти» 

Оцінювання навчальних досягнень учнів школи  здійснюється за 12-бальною 

шкалою із 5 по 11 клас. Навчання ведеться українською мовою. 

Виправлення помилок учителем в початковій школі  в учнівських зошитах та 

виставлення оцінок здійснювати зеленим кольором ручки у 1 та 2 класах, а  

червоним кольором у 3-11 класах. 

Навчальний план створює умови для здобуття повноцінної освіти з 

урахуванням вимог, регіональних особливостей, місцевих запитів та потреб 

школярів. 

 Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією 

інваріантної та варіативної складових навчального плану. Інваріантну складову 

навчального плану, яка визначає обов'язкову кількість годин з кожного предмету,  

визначених державним стандартом, використано повністю всі години. Тижневе 

навантаження, яке виражене дробовим числом, розподіляється між семестрами.  

У Селятинському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О.Зайця: українознавство 5, 7, 8 класи та 

екологія 8 клас і етика 6 клас вивчаються у першому семестрі, а етика 5 і 7 класи 

– в ІІ семестрі. 

У філії: поетика 6 клас, у світі фразеологізмів 7 клас, сходинки орфографії 5 

клас, основи лісівництва 11 клас, людина та її здоровя 8 клас, життя мікросвіту, 

абетка  самоосвіти школяра з хімії 7 клас, родинні фінанси 5 клас, креслення 8-9 

клас вичитуються в першому семестрі, а екологічний вибір 9 клас, фінансова 

культура 7 клас у другому семестрі. 

Відповідно до матеріально-технічного забезпечення та результатами 

анкетування з фізичної культури визначено такі модулі: легка атлетика, футбол, 

волейбол, гімнастика. 

     Варіативні модулі з технології: виготовлення іграшок, обробка дерева та 

металу, основи дизайну, техніки декоративно-ужиткового мистецтва. 
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        Відповідно до статті 16 Закону України "Про повну середню освіту" новий 

2021/2022  навчальний рік розпочинається  "День знань" – 1 вересня 2021 року. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України  «Про повну середню освіту» з урахуванням 

санітарно-гігієнічних норм: 1 клас – 35хв, 2-4 класи – 40 хв, 5-11класи – 45 хв. 

       Заклад працює за 5-денним робочим тижнем.   Повноцінність загальної 

середньої освіти в школі забезпечується реалізацією як інваріантної так і 

варіативної складових навчального плану. В закладі також є один клас з 

інклюзивною формою навчання та один учень навчається за індивідуальною 

формою, у філії є чотири класи з інклюзивною формою навчання . 

Відповідно до умов та специфіки навчального процесу закладу навчальну 

практику та екскурсії  провести з 30 травня по 03 червня 2022 року. 

 Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

                         І – семестр                    з 01 вересня по 29 грудня 2021 року. 

ІІ – семестр                   з 10 січня по 27 травня 2022 року. 

Канікули:  

                        Осінні                            з 24 жовтня по 31 жовтня  2021 року.  

Зимові                           з 30 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року. 

Весняні  з 27 березня по  03 квітня 2022 року.  

Літні - з дня закінчення навчального року по 31.08.2022 року. 

Навчальні заняття у всіх класах завершити 27.05.2022 року. 

Закінчити 2020/2021 навчальний рік, включаючи проведення: 

 підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів всіх класів; 

 державної підсумкової атестації. 

Вручення документів про освіту провести: 

- свідоцтв про повну загальну середню освіту – 25 червня 2022 року; 

- свідоцтв про базову загальну середню освіту – 14 червня 2022 року. 

Залишити незмінною загальну кількість навчального часу, що встановлено 

Законом України "Про повну середню освіту”  для закладу - 175 робочих днів.   

Дистанційна форма навчання. 
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Навчання в дистанційному режимі згідно з розкладом уроків на 2021/2022 

навчальний рік з використанням сервісів Google Meet для проведення відеоуроків 

відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

viber для взаємодії з учасниками освітнього процесу.З метою належної організації 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання 

використовувати нормативно-правове та методичне забезпечення: 

Наказ МОНУ від 8 вересня 2020 року №1115, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання організації 

дистанційного навчання» 

(https://rada.info/upload/users_files/41919831/0dee2327760126c4906d2960ee5b4cd9.p

df) 

Лист МОНУ від 02 листопада 2020 року № 1/9-609 "Щодо організації 

дистанційного навчання" 

(https://rada.info/upload/users_files/41919831/0441a8a5da562e20d047612bd527d97e.p

df) 

Посібник МОНУ "Організація дистанційного навчання в школі: методичні 

рекомендації" 

(https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.p

df) 

                                                                                                                                              

 

 

    Директор                                           О.П. Штефура 


