
 
 

БАРИШІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
 

ВОЛОШИНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»  

ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО 
 

НАКАЗ 
від 03.09.2018 р.                        с. Волошинівка                      № 115 

                                                                      
Про затвердження освітніх програм 
На 2018 – 2019 навчальний рік 
 
На виконання законів України „ Про освіту ",  Про загальну середню освіту", 
наказів Міністерства освіти і науки України від 5 квітня 2018 року № 405, 406, 
407, 408  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня»,  «Про затвердження типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»,  «Про 
затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня»     за погодженням  начальника   Баришівського районного Управління 
головного управління Держпродспоживслужби у Київській області,  та з метою 
забезпечення належної організації навчально - виховного процесу 2018-2019 
навчального року,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення спільного засідання педагогічної ради та ради 
закладу (протокол 11 від 31.08. 2018 року). 

2. Затвердити робочий навчальний план Волошинівського НВК ім. Р. 
Лужевського та Подільської філії на 2018-2019 навчальний рік: 

- дитячого садка; 
- школи І ступеня; 
- школи II ступеня; 
- школи III ступеня. 

 (робочі плани додаються) 
 3.Затвердити перелік програм для реалізації варіативної складової даного 

робочого навчального плану. 
(перелік програм додається) 

4. Не допускати використання у навчальному процесі програм, що не 
мають грифа Міністерства освіти і науки України. 

5. Передати для роботи міжшкільного факультативу «Інтелект»  1  
годину із робочого навчального плану   11 класу. 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Полуцькій Віті 
Володимирівні та завідувачці філії Цілій Надії Іванівні: 



6.1. забезпечити необхідні умови щодо реалізації у повному обсязі 
інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану 
загальноосвітнього навчального закладу. 

6.2. встановити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням 
відповідно до їх віку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор НВК 
Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського                            Л.Т. Прядка 
 
 
З наказом ознайомлені:                             В.В. Полуцька  
                                                                     Н.І. Ціла 
 
 


