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3.5.Навчальний заклад працюе за
навчальними
програмами,
пщручниками, поабниками, що мають вщповщний гриф центрального
органу виконавчо! влади, що забезпечуе формування державно! пол1тики
у сфер1 освгги, 1 забезпечуе виконання навчально-виховних завдань на
кожному ступеш навчання вщповщно до вшових особливостей та природних
зд1бностей д1тей.
3.6.Навчально-виховний процес здшснюеться за р1зними формами: у
вигляд1 спарених уроюв, лекцш, лабораторно-практичних та семшарських
занять, диспупв, навчально-виробничих екскурсш тощо. Навчальний заклад
обирае форми, засоби 1 методи навчання та виховання вщповщно до
Закошв Украши "Про освпу", "Про загальну середню освпу" та власного
Статуту з урахуванням
специфши
закладу,
профшю
та
шших
особливостей оргашзаци навчально-виховного процесу.
3 .7 .В 1 д п о в щ н о до поданих батьками або особами, яю !х замшюють,
заяв навчальний заклад за погодженням з територ1альним вщцшом освгги,
молод1 та спорту Леншського району створюе умови для прискореного
навчання та навчання екстерном.
3.8.Навчальний заклад може виконувати осв1тш програми 1 надавати
платн1 послуги на догов1рнш основ1 зг1дно з перел1ком, затвердженим
Каб1нетом М1н1стр1в Украши.
Порядок надання платних послуг затверджуеться центральним
органом виконавчоУ влади, що забезпечуе формування державно! пол1тики у
сфер1 осв1ти за погодженням з центральним органом виконавчо! влади, що
забезпечуе формування державно! ф1нансово! пол1тики.
3.9.Навчальний рш у навчальному заклад1 починаеться 1 вересня 1
зак1нчуеться не шзшше 1 липня наступного року.
ЗЛО.Структура навчального року (тривал1сть навчальних занять, под1л
на семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у
межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з
територ1альним в1дцшом осв1ти, молод1 та спорту Леншського району.
3.11.3агальна тривалють кашкул протягом навчального року не може
становити менш як 30 календарних дшв.
3.12.Тривал1сть урок1в у навчальному заклад1 становить: у 1-х класах 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.
Змша тривалост1
уроюв
допускаеться
за погодженням з
територ1альним в1дд 1лом осв1ти, молод1 та спорту Леншського району та
державно! санггарно-ешдемюлопчно! служби. Пзниця в час1 обов’язково
обл1ковуеться 1 реал1зуеться шляхом проведения додаткових, шдивщуальних,
групових занять.
3.13.Для учшв 5-9-х клас1в спарен1 уроки допускаються при проведенн1
лабораторних 1 контрольних роб1т, написанн1 творгв, уроюв трудового
навчання. У 10-11-х класах допускаеться проведения спарених уроюв з
основних 1 профшьних дисциплш (предмет1в) з тривал!стю 40 хвилин.

