
 

Повна назва 

закладу 

Сторожницька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Ужгородської районної ради  

Закарпатської області 

Рівні освіти Початкова, базова, профільна.  

Тип 

документа 

про рівень 

освітньої 

діяльності 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту, Свідоцтво про 

повну загальну середню освіту 

 

Вимоги до 

осіб, які 

можуть 

розпочинат

и здобуття 

базової 

середньої 

освіти. 

Початкова освіта. Відповідно до Закону України «Про 

освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести 

років. Учні, яким станом на 1 вересня виповнилося шість 

років, зараховуються до закладу. Діти, яким до 1 вересня не 

виповнилося шість років, можуть бути зараховані до закладу, 

якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. 

Профільна освіта. Діти, які закінчили здобуття базової 

середньої освіти та успішно склали державну підсумкову 

атестацію, з 1 вересня повинні розпочати здобуття повної 

загальної середньої освіти за обраним профілем. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть 

розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а 

тривалість здобуття ними початкової та базової середньої 

освіти може бути подовжена з доповненням освітньої 

програми корекційно-розвитковим складником. Особливості 

здобуття такими особами повної загальної середньої освіти 

визначаються спеціальним законом. 

Мова 

навчання 

Українська 

Специфіка 

навчання 

- Вивчення словацької мови: 

в 1-4, 9-11 класах – як курсу за вибором (за рахунок 

варіативної складової навчального плану). 

- Вивчення двох іноземних мов: 

основною іноземною мовою (1-11 класи) є англійська, 

другою – в 5-8 класах – словацька мова, в 9 – німецька 

мова. 

- Надання учням можливості вибору профілю навчання: 

10-11  класи – профіль: українська філологія. 



- Надання учням можливості спробувати себе в різних 

видах діяльності: в гуртках  «Юний художник», 

«Дзвінкі голоси», «Умілі ручки», «Школа безпеки» та 

«Джура»;  у Малій Академії Наук у секції 

«Фольклористика».   

Загальний обсяг навчального навантаження 

1-3 

класи 

Навчальний план для 1-3 класів складений за типовою програмою 

Савченко О.Я., затвердженою наказами Міністерства освіти і 

науки України від 08.10.2019 року № 1272, 1273. 

Обсяг навчального навантаження на рік складає: 

для 1 класу – 805 годин/навчальний рік,   

для 2 класу – 875 годин/навчальний рік,  

для 3 класу – 910 годин/навчальний рік,  

На базі 2 та 3 класів створено інклюзивне навчання для осіб з 

особливими освітніми потребами. 

Для учня 3 класу, який навчається за індивідуальною програмою, 

організовано педагогічний патронаж. 

Для учнів з ООП організовано проведення корекційно-

розвиткових занять психологом школи. 

4 клас Навчальний план для 4 класу складений за типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від   20.04.2018 № 407. 

Обсяг навчального навантаження складає: 

- 4 клас – 910 годин на навчальний рік; 

5-9 

класи 

Навчальний план для 5-9 класів складений за типовою освітньою 

програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 405. 

Обсяг навчального навантаження складає: 

для 5 класу – 1067,5 годин/навчальний рік,  

для 6 класу – 1190 годин/навчальний рік,  

для 7 класу – 1225 годин/навчальний рік,  

для 8 класу – 1260 годин/навчальний рік, 

для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік.  

10-11 

класи 

Навчальний план для 10-11-их класів складений за Типовою 

освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 року № 408 (суспільно-гуманітарного 

напрямку). 

Обсяг навчального навантаження складає для: 



для 10 класу – 1225 годин/навчальний рік,  

для 11 клас – 1260 годин/навчальний рік.  

Форми 

організа

ції 

освітньо

го 

процесу 

Інституційна (очна (денна)), індивідуальна (екстернат, 

педагогічний патронаж).  

З метою забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних 

ситуацій, карантину, інших обставин, які об'єктивно 

унеможливлюють відвідування закладу освіти, за рішенням 

педагогічної ради, може бути здійснена організація освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання. 

Оцінюва

-ння 

Навчальні досягнення здобувачів освіти підлягають оцінюванню. 

У 1-2 класах – вербальному та формувальному. 

У 3-11 класах – формувальному та підсумковому (за 12 бальною 

шкалою). Впродовж семестру проводиться формувальне 

(поточне) оцінювання. Підсумкове оцінювання (семестрове та 

річне).  

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9, 11 класів, у тому числі 

й у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

                                                                

 

 

 

 


