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З.М.Тривалють перерв М1Ж уроками встановлюеться з урахуванням
потреби в оргашзаци активного вщпочинку 1 харчування учшв, але не
менш як 15 хвилин для учшв першого класу, для вс1х шших клаав - 10
хвилин; велико! перерви (шсля 2-го уроку) - 30 хв. Замють одше'1 велико'1
перерви шсля 2-го 1 3-го уроюв можливе влаштування 20-хвилинних перерв.
3.15.Щоденна кшыасть 1 послщовшсть навчальних занять визначаеться
розкладом уроюв, що складаеться на кожен семестр вщповщно до робочого
навчального плану з дотриманням педагопчних та саштарно-ппешчних
вимог, погоджуеться Радою навчального закладу 1 затверджуеться
директором.
Кр1м обов’язкових навчальних занять, у навчальному заклад1
проводяться шдивщуальш, групов1, факультативш та шпй позакласш заняття
та заходи, що передбачеш окремим розкладом 1 спрямоваш на задоволення
освтп х 1нтерес1в учшв та розвиток IX творчих зд1бностей, нахил1в 1
обдарувань.
Позаурочна та позашюльна робота вальдорфських клас1в базуеться на
основних принципах вальдорфськоУ педагог1ки, як1 визначен1 у наказ1
М1н1стерства осв1ти та науки Украши в1д 16.06.2001 № 363 "Про проведения
узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукрашського р1вня
"Розвиток вальдорфсько'1 педагопки в Украш1", Концептуальними засадами
вальдорфсько'1 педагопки, затвердженими 1нтернац1ональною конференц1ею
Вальдорфських/Штайнер1вських ШК1Л (Гаазьким колом) та Критергями
Вальдорфських шк1л, затвердженими Свропейською Радою ШтайнерВальдорфсько'1 осв1ти (ЕС8\\ГЕ) та вщповвдно до рекомендац1й наказу
Мшютерства осв1ти та науки Укра'Гни вщ 15.09.2014 року № 1044 "Про
завершения
узагальнюючого
науково-методичного
експерименту
всеукрашського р1вня "Розвиток вальдорфсько'1 педагопки в Украпй" та
впровадження
педагопчно‘1
системи
"Вальдорфська
школа"
у
загальноосв1тн1х навчальних закладах".
3.16.В1двол1кання учн1в вщ навчальних занять для провадження шших
вид1в д1яльност1 забороняеться (кр1м випадк1в,
передбачених
законодавством).
3.17.3алучення учн1в до вид1в д1яльност1, не передбачених
навчальною
програмою
та робочим навчальним планом закладу,
дозволяеться лише за Тх згодою та згодою батьк1в або ос1б, як1 IX зам1нюють.
3.18.3м1ст, обсяг 1 характер домашшх завдань у навчальному заклад1
визначаються вчителем вщповщно до педагопчних 1 саштарно-ппешчних
вимог з урахуванням вимог навчальних програм та шдивщуальних
особливостей учшв.
Домашш завдання учням 1-х клас1в не зада^ються.
IV. Оц1нювання навчальних досягнень учш в

4.1.Критерп

ощнювання

навчальних

досягнень

учшв

