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ПОЯСНЮВАЛ;НА ЗАПИСКА
до рiчного навчальЕого плану КОМУНАльноfо зАклАду

<хAPKIBсЬKA сАнАторнА школА Ncl> xAPKIBcbKoi оБлАсноi
РАflИ на 202112022 навчальний piK

I. Загальнi засади

Рiчний навчальний план КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (XAPKIBCbKA

сАнАторнА школА Npl> хАркIвськоi оБлАсноТ рАди (далi _

кз (хсШ Na l) ХОР) на 2021/2022 навчмьниЙ piK складено згiдно з вимогами

законiв УкраТни <Про ocBiTy>, <Про повну загальну середню ocBiry>, <Про

дошкiльнУ ocBiTy>, КончеПuiТ реалiзачiТ державноi полiтики у сферi

реформування загальяоТ середньоi освiти <Нова украiнська школаl на перiод до
2029 року, cxBa,,reHoT розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

l4.12.20lб Nl 988-р, !ержавного стандарту початковоi освiти, затвердженого

постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 21.02.2018 Nо 87 (у редакцiТ
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Укра'iни вiд 24.07.20|9 Nч 688), {ержавного
стандарту базовоi i повноi зага_льноi середньоi освiти, загвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 2з.l1.20l1 N, l392, Базового

компонента дошкiльноi освiти (.Щержавного стандарту дошкiльноТ освiти) нова

редакцiя, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни

вiд l2.01.202l М ЗЗ, вiдповiдно до Положення про заклад дошкiльноi освiти,

затвердхеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l2 березня 2003 р.

JYч 305 (в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27 сiчня 202l р. Л!

86), Положення про санаторну школу, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 21.11.20l8 Ns l026, Концепцii нацiонально-патрiотичного

виховання дiтей та молодi, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд l6.06.2015 Л! б4l, Санiтарного регламенту для закладiв загальноТ

середньоi освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я

Украiни вiд 25.09.2020 Ns 2205, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни

l0 листопада 2020 р. за Л! l l l l/З5394, Санiтарного регламенту для дошкiльних

навчальних закладiв' затвердженого наказом MiHicTepcтBa охорони зДоров'я

Украiни вiд 24.0з,2016 Л! 2З4, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстичii Украiни

l4 квiтня 20lб р. за J\! 56З128693, наказу MiHicTepcTBa освiти iнауки УкраIни



з
вiд 20.04.20l5 No 446 <Про затвердження гранично допустимого навчаJIьного

навантаження на дитину у дошкiльних навчzlльних закладах рiзних типiв та
форми власностi>, листiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 03.О7.2009

Ns l/S-455 <ПлануваннЯ роботи в дошкiльних навч:lльних закладах,), вiд
z7.09.20|0 Ns l/9-666 <Про органiзацiю роботи з дiтьми п'ятирiчного BiKy>, вiд
l9.04.20l8 м l/9-249 <Щодо забезпечення наступностi дошкiльноi та
початковоТ освiти>, вiд 07.07.202| J\i l/9_з44 <Про планування роботи закладу

дошкiльноТ освiти на piK>, вiд I0.08.202l N!l/9-406 (Щодо окремих питань

дiяльностi закладiв дошкiльноi освiти у 202l l2O22 навчальному роцi>, вiд
2З.07.202| Ns l/l0-З10l <Щодо особливостей органiзачii навчання)), вiд
28.08.202l Л9 l/9-43З <Про oKpeMi питання дiяльностi закладiв загальноi
середньоi освiти у новому 202|12022 навчальному роцЬ>, листа Iнституту
iнновацiйних технологiй i змiсту освiти MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
26.07.2010 Ns 1.4/l8-З082 <Про органiзовану i самостiйну дiяльнiсть дiтей у
дошкiльному навч:lльному закладi>, OcBiTHboT програми комунАльного
зАклддУ (хАРкIВСЬкд сАндторнд школА Nsl) хАРкIВСЬкоi
ОБЛАСНОi РА!И на 2О2| 12022 навчальний piк, погодженоI на засiданнi

педагогiчноi ради закладу вiд l l .06.202 l , протокол Nэ l 1, затверлженоi наказом

директора КЗ <ХСШ Ns l> ХОР вiд l1.06.202l Np 144-о.

Навчмьний план для дошкiльних груп КЗ <ХСШ N9 l) хоР на 20211202?

навчальний piK складено згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Укра.rни

вiд 20.04.20l5 Nч 446 <Про затвердження гранично допустимого навчального

навантаження на дитину У дошкiльних навчальних закладах рiзних типiв та

форми власностi>) та листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiл о7.о7.2о2|

л! l/9-344 <Про планування роботи закладу дошкiльноТ освiти на piK>.

кз (хСШ Nq l) хоР вiдповiдно до контингенту учнiв (вихованчiв)

забезпечуе здобуття ними дошкiльноТ, початковоТ, базовоi середньоi та

профiльноi серелньоi освiти.

мова навчання украiнська, лрофiль навчання у l0-1l-x класах -
фiлологiчний (украТнська фiлологiя), профiльний предмет - yкpaiнcbкa мова,

5-денний навчальний тиждень, цiлодобовий режим роботи.
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II. Порялок вивчеIIIIя окремих [Iавчальних предметiв

Рiчttий навчалыtий план oxolulloc ittBapiatlrTly складову, сформовацу ца

державному piBHi, та варiативну складову. Вивчення навчальних предметiв

iHBapiaHTHoi та варiативноi складових здiйснюеться за навчаJIьними

програмами, рекомендованими MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни.

Зважаlочи на специфiку лiкувально-вiлrtовлlоlочого закладу, предмет

<Фiзична культур а>> у 2021/2022 навчмьному роцi викладасться за rlрограмами:

Програма для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. <Фiзична культура) для

дiтей, якi за станом здоров'я вiднесенi до слецiальних медичних груп. 1-4 класи

(лист MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05,10.2005 Nэ l/l1-58l2);

Програма для загальноосвiтлtiх навчальних закладiв <Фiзична культура> для

спецiальних медичних груп. 5-9 класи (лист MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд 16.08,2007 Ns 1/l1-64l0);

Програма для загальноосвiтrriх навчzutьних закладiв (Фiзична культура) для

спецiалыtих медичних груп. 10-1l класи (лист MillicTepcTBa освiти i llауки

УкраiIли, молодi та спор,lу вiд 11.07.20l2 Ns l/l1_1lЗ60).

Розподiл годин мiж освiтнiми галузями в межах iнтегрованого предмета <<Я

дослiджуIо cBiD наступний:

у 1-2-x класах: мовно-лiтературна - 2; математичIrа - l; природнича,

технологiчна, соцiалыlа i здоров'язбережуваJlыIа, громадянська та iсторична -

разом 4; iнформатика - l (у 2 класi);

у 3-4-х кJIасах: мовно-лiтературна - 2; математична - 1; природнича,

технологiчна, соцiальна i здоров'язбережувальна, громадянська та iсторична -

разом 4.

Мистецька освiтня галузь у 1-4-x класах реапiзовуеться через предмети за

окремими видами мистецтва: музичне мистецтво (l год.), образотворче

мистецтво (l год.).

Згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 28.11.2019

Nэ1493 <Про вIIесення змiн до типовоi освiтньоi програми закладiв загальноi

середньоi освiти III ступеня) за навч€LльноIо програмою <<Фiзика. l0-1l класи>

авIорського коJIективу пiд ксрiвниц,t,вом B.M.JloKTeBa та <Асlрономiя. l0-11
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клас)) авторського колективу пiд керiвництвом Яцкiва я, я, викладаrоться i

записуtоться у журналах oкpeMi предмети (Фiзика) i <<AcTpoHoMiя>>,

розподiляIочи навча,.rьний час у такий спосiб:

у 10 класi: 3 гол. фiзика (piBellb стаlцарlу);

в l1 класi: 3 гол, фiзика i 1 год. астрономiя (piBeHb стандарту),

У долатку до свiдоцтва про здобутгя повноi загальноi середньоi освiти

зазначаеться два предмети: <Фiзика> i <Астроlrомiя>,

варiативну складову рiчtlого павча-:Iьного плану закладу визначено

зважаючи на особливос,ri органiзацii освiтtlього процесу та iндивiдуальних

ocBiTHix потреб учнiв (вихованцiв), особливостi регiону, piBeHb навчально-

методичного та кадрового забезпечення закладу,

Години варiативноi складовоi передбаченi на:

- пiдсилення предметiв iHBapiaHTHoI складовоi;

- запровадження факультативiв, KypciB за вибором, що розширюють обрану

зашlадом спецiалiзацiю, свiтоглядного спрямування;

- iндивiдуальнi або груповi заняття та консультацii,

Години варiативноi складовоi рiчного навча,ltьного плану розподiлено

таким чином:

у 1-4-х класах по l годинi на курс <Росiйська мова>;

у 5-му класi 0,5 години на iндивiдумьнi або груповi заняття з icTopii Украiни

(Всryп до icTopii);

у 5-6-х класах по 1 годинi на курс за вибором <<Етика), по l юдинi на

факультативний курс (Розв'язуемо TeKcToBi задачЬ);

у 6-му класi 0,5 години на iндивiдуа:tьнi або груповi заняття iз BcecBiTHboT

icTopii. IcTopii Укра'iни;

у 6-8-х класах по 1 годинi на iндивiдуальнi або груповi заняття з iноземноi мови

(англiйська);

у 7-му класi 1 година на iндивiдуальнi або груповi заняття з фiзики, по 0,5

години на iндивiдуальнi або груповi занятtя з icTopii Украiни та бiологiТ;

у 8-му класi по 0,5 години на факультативнi курси <Модуль числа>l i

<Розв'язуваr,tня за2lач з параметрами> та illдивiдуальнi або груповi заня,гr я з

xiMii;



у 9-му класi 1 година на iндивiлуальнi або груповi занятr.я з алгебри;

у 8-9-х класах по l годинi на спецкурс <Харкiвщинознавство>r з обов'язковим

оцiIttоваtrrtям навчiцьних досяI,н€IIIr учlli8 та виставленням оцiнок з даного

предмету до локуменTу про здобутIя базовоТ середньоi освiти.

Вiдповiдrrо до листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.05.1998

Ns l/9-207 <<Про органiзацilо навчально-виховtlого процесу у загмьноосвiтнiх

саIlаторIIих школах-iнтернатах>>. статуту санаторноТ школи. рiшення

педагогiчIIоi ради закладу освiти курс (Захист УкраiЪи)) не tsивчаеt,ься, за

рахунок цих годин проведено перерозполiл годин iHl}apiaHTHoT складовоi у

10-11-х класах - по 1 годинi надасться для вивчення предмету ((Математика

(алгебра i початки аuалiзу та геоме,грiя)>, по 0,5 годиIiи цада€ться для вивчення

предмеry <Iсторiя Украjни).

fuя реалiзацii змiсту освiT и, визначеного ,Щержавним стандартом, з

урахуванням ocBiTHix потреб учнiв у l0-11-x кJIасах iз запропонованого

перелiку вибiрково-обов'язкових предметiв вивчатимуться <Iлtформатика> i

<ТехнологiТ> - по 1,5 години,

Години варiативноi складовоi у l0-1l-x класах розподiлено з огляду на

освi,гнi потреби учнiв, забезпечення профiльною спрямування навчання,

кадрового забезпечення, матерiально-технiчноi бази,

У 10-1l-x класах для вивчення профiльноIо l]редмету <<YKpairrcbKa MoBar>

llадаеться по 2 годици; на курс за вибором (Готусмось до ЗНО> у lO-My класi -
3 години, в 1l-My класi - 2 години.

Враховуlочи тип закпаду, що працIос в режимi повного дня, Санiтарний

регламент для закJIадiв загальноТ середньоТ освiти, за рахунок годин на

додаткове опрацювання лIавчаль}lих прелметiв в режимi школи повного дня

години варiативноТ складовоi у 10- 1 l -х класах розподiлено таким чином:

у l0-My класi по 0,5 години на iндивiдуальпi або груповi занятгя з xiмii та

iндивiдуальнi або груповi заIшття з irrоземноi мови (англiйська), по 1 годинi на

iндивiдуальнi або груповi заняfiя з фiзики та icTopii УкраiЪи;

в 1l-My класi по l годинi на iндивiдумьнi або груповi заня],гя з iноземноi мови

(аIrглiйська), математики (алгебра iпоча[ки ап€шiзу та геометрiя), icTopii
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Украiни, xiMii та бiологii i екологii.

Викладання предметiв iHBapiaHTHoT та варiативноi складових рiчного
навчtlльного плаlIу заклалу вi,цбуватиметься за програмами, затвердженими

MiHicTepcTBoM освiти i науки Укра'rЪи.

Предмети iHBapiaHTHoi та варiативноТ складових, що не MaloTb цiлоi

кiлькостi годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), вивчаIоться протягом навчального року

таким чиIIом: цiла частина - щотижня, дробова - через тиждень.

У 8-му класi протягом I семестру вивчатиметься факультативний курс

<<Розв'язування задач з параметрами)), tIроIягом II семестру - факультативний

курс (Модуль числа) вiдповiдно до програм зазначених KypciB.

Години фiзичноi культури не враховуIоться при визначеннi гранично

допустимого навантаження учнiв.

Освiтнiй процес дошкiльних груп КЗ <ХСШ Nsl) ХОР здiйснlоеться

вiдповiдно до програмно-методичного забезпечевня та € сдиним комплексом

ocBiTHix компонентiв для досягнення вихованrцми результатiв навчання

(набутrя компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкiльноi

освiти (Державного стаtIдарту дошкiльноi освiти) нова редакцiя, чинними

освiтнiми комплексlIими,lа ларцiальними програмами, рекомеllдованими
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТпи.

Змiст освiтнього процесу в дошкiльних групах КЗ кХСШ Nэl> ХОР у

та розвиток202lL 12022 IIавчаJIыlому роцi спрямовапий па

комлетеttltlосlсй вихttваlluiв вiлповi.lttо ло освiгttiх

формування

(ла.li - ocBiтHix ttапрямiв вiдrlовiдltо до Базового компоIlеIrта дошкiльноi освiти

([ержавного стандарту дошкiльноi освiти) нова редакцiя, затвердженого

наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраirIи вiд l2.01 ,2021 Nл 33)

лiIliй Базового KoMпoltellTa

освi1,1tя лiIriя
(освiгпi папrrяпrи)

Зпriст освiтпього лроцесу

Особистiсть дитини Переiбачас:
- формуваlпrя позитивяого образу (Яr, створенпя бази

особис l icIlol куль,l ) ри ди lиllи. ii ак гйвноi жи п слiяльнос гi;
- виховаllня в дитиlIи позиlивltого сlавлення до cBoci

зовнiшпостi, формування основпих фiзичних якостей, рухових
yMiHb, культурпо_гiгiснiчних, оздоровчих навичок та Еавичок
безпечнот жи гггдiяльносl i. На кiнець дошкiльноlо перiо,л1 житгя
в дитиfiи мають бlти сформоваrri базовi якостi особистостi:
довiльнiсть. самоgliйнiсть i вiдповiдмьнiсть. креативнiсть,



it

iнiцiативrriсть, свобода повелiнки i безпечIriсть, самосвiдомiсть,
самоставлення, самооцiпка,

,Щитива в сенсорно-
цiзнавальному

просторi

Переdбачае:
сформованiсlь лосг)пllих для дигини дошкiльного BiKy уявлень.

еrалонiв. шо вiлображаtогь ознаки. властивосri ]а вiдношення
предметiв i об'€ктiв довколишЕього cвiтy. Показником
сфорvованосгi цих уявлень с здаtнiсtь дигини tасIосов)вати
отримапi зIrанfiя у практичнiй дiяльностi (iгрова, трулова,
сецсоряо-пiзнавмьна, математична тощо), оволодiвня способами
пiпIання дiйсностi. ро}ви,lок ) Hei наочно_дiгвого, llаочно-
образного, словесно-логiчного мислеIlня. Сенсорпо-пiзнава,,lьна
освiтЕя лilliя спрямовапа flа iнтеграцiю змiсry дошкiльноi освiти,
формувапtrя у дilей пошуково-дослiдницьких yMiHb.
елементарlIих vаlсма]ичних уявлень. цiлiсно]i каргини cBiTy.
комле,lенгноi поведirrки в рiзних житrсвих сиryацiях

Дитина в природяому
довкiллi

з природоlо;

Переdбачае:
лриродничу освiченiсть через HMBHicTb уявлень дитиЕи про живi
оргаlliзми i природIlе серсдовише. баl а l oMaHi] Hicтb яsиш
природи. причиllllо-наслiдковi зв'язки } природIIом) довкiллi та
взасvо]в'я]ок природни\ },l!loв. рослинноло i тваринного cBiTy.
позитивllий i негативIlий вплив людськоI дiяльностi на claH
прироли, L{iHHicHe ставлення дитини до лрироди виявлясlься y'lT
лриролодоцiльнiй ловедillцi: I]иважене с,]авлення до рослин i
гварин: гoloBlliclb вклIочатись у практиqfiу дiяльнiсtь, Lцо
пов'язапа дотримуваIlня правил
природокористувапIlя.
Micr иr ь дос rупнi литинi дошкiльного BiKy уявлення про природу

планети Земля та BcecBiT, розвиток емоцiЙпо-цiннiсяого та
вiдповiдального еколоl iчного c,l авлення до природноt о довкiллr,

Гра дитини Переdбачае:

розвиток у дiтей творчпх здiбностей, самостiйностi,
iпiцiативвостi, органiзованостi в iгровiй дiяльностi та формуваяня
у них стiйкого iнTepecy до пiзнання довкi&,rя i реалiзацii себе в
пьому. Гра забезпечу€ задоволеfittя iгрових уподобаць кожноl
дитини. сприяс виникненлю аружнiх. партнерських cтocyнKiB,la
iгрових об'еднаrrь за iнтересами, спонукае до обмiну думками,
оцiцованяя себе й iнших, заохочуе до iмпровiзацii,
висловлювацця власних оцiнно-етичних суджень.

flитипа в соцiумi Переdбачас:
формування у дiтей навичок соцi&,Iьно визнаяоi поведiяки,

вмiнltя орiснгуватись у свiгi лIодських в]асмин, готовнос]i
спiвпереживати та спiвчувати iншим. Завдяки спiлкуваЕнlо з
дорослиvи. як носiями суспiльно-iсrоричного досвiду лlодслва. в
диlиllи l'являlо]ься iHrepec ra вчiння розумilи iнших.lолучатися
до спiльноi дiяльностi з одtолiками та дорослими! об'€днувати з
ними свот зусилля для досяl нення спiльного ре]ультату.
оцiнювати власпi можливостi, поважати бажання та iнтереси
iнших лlолей, Взасмодiя з ittшими людьми с свосрiдним видом
входження ди,l,иllи а людський соцiум. що вимагас умiнIIя
узгоджуsаlи cвoi iнтереси. бажання, лiii з iнtцими членами
суспiльства.



Мовленпя дитини Переdбачос:
1асвосння дитиlIоlо кульrури мовлеllня la слiлкування.

елемеllIарllих лравил корисryвапllя MoBolo у рirних життсвих
ситуацiях. Оволодiнля MoBoIo як засобом пiзнанIlя i способом
специфiчrrо людського спiлкування е найвагомiшим досягненням
-дошкiльного дитинства, Мова висryпас (кан&'Iом зв'язку) для
одержанЕя iнформачii з немовIlих сфер бутrя, засобом пiзвання
свlту вtд копкретцо-ч}rгг€вого до понrтiйно-абстрактного.
Мовлеfiн€ве виховашlя забезпечу€ ду(овно-емоцiйний розвиток
диlини через орlанiчний rв'язок iз нацiональним вихованням,
Мовленнева дiяльпiсть дiтей дошкiльного BiKy складаеться iз
рiзпих видiв говорilлtя та сл)тавпя! пiд час якоi формуються
мовленtt(вi вмiнllя i навички, Вивченllя yKpaiнcbKo]i мови в
дошкiлыlих навчмLllих закладах нацiональних спiльнот
передбачас заJIучення дiтей iяших нацiональностей, якi с
l ромадrнами УкраТни. ,lo оволодiнн, укра]iнською мовою як
державllоlо на piBHi вiльноIо спiлкування з illшими дiтьми i

дорослими, виховаппя irrTepecy та позитивного ставлення до
украiЪськоi мови.

,Щитияа в cBiTi
культури

Переdбачас:

форплувапня почутrя краси в ii рiзних проявах, цiннiсного
стаllлення до lMicly лрелме,t lloro cBiTy та cBily мистец,lва.
розвиток творчих здiбЕосT,ей, формувапня елемеЕтарtlйх
трудових, техпологiчних та художпьо-продуктивних нaвичок,
самостiйfiостi, культури та безпеки працi. Результатом оволодiпня
дитиноlо рiзними видами предмеlноi та художtlьоI дiяльносli (
сформоваllе емоцiйно-цittttiсне ставлепttя до процесу ]а прод)кliв
lворчоi дiялы!осli. по,}иlивltа vоlивацiя досяlнень; здатlliсть
орi€нтуватися в розмаi'ттi властивостей предметiв, розlмiти рiзнi
способи сгl}ореlIlIя художIIiх обраJiв. виявля]и iHlepec ло
об'ск]iв. явищ la форм художньо-продук]ивноI дiяльностi, а
також оволодillll llавичками прахrичноi дiяльностi. культури
споживаIlня.

Вiдповiдно до Базового компонента дошкiльноi освiти (Д9ржавного

стандарту дошкiльноi осIriти) нова редакцiя у дошкiльних групах

КЗ (ХСШ Ngl) ХОР визriачено змiст i струкlуру освiтнього процесу У закладi

забезпечуеться неперервнiсть змiсту ocвiTlrix лiнiй (ocBiTHix напрямiв), а також

настулнiс tь дошкiльноi та початковоТ лаlIок.

Змiст iHBapiaHTHoi складовоi Базового компонента дошкiльноj освiти

(Щержавного стаIIдарту дошкiльноТ освiти) нова редакцiя забезlrечуЕtься через

програму розвитку дитиtIи дошкiльного BiKy ((yкpaiнcbкe дошкiлля>

рекомендованоIо MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи (лист MiHicTepcTBa

освiти iнауки Украiни вiд 23.05,20l7p. Л! l/l 1-4988) (додаток l до рiчного
навчitльного плану).

Планування освiтlrього процесу у дошкiльних групах КЗ <ХСШ Nsl) ХОР



з.цiйсцIоеTься

принципу.

l0

за режимЕими моментами з урахуванням блочно-тематичного

Органiзоване навчаIIня у формi затrять проводиться, починаючи з 3-го року

життя. Тривалiсть занять становить:

у I молодшiй групi - не бiльше l0 хвилин;

у II молодшiй групi - не бiльше 15 хвилин;

у середнiй групi - 20 хвилин;

у старшiй групi - 25 хвилин.

Тривалiсть перерв мiж занятгями становить не менш 10 хвилин

Навантаження на дiтей зменшусться шляхом проведення iнтегрованих

занять, цо реалiзують завдання кiлькох роздiлiв програми. За рахунок

iнтегрованих занять зменшена KiJlbKic,гb занять за розкJIадом, KpiM занять з

фiзичного розвитку та музичного виховання. Тривмiсть iнтегрованого заняття

збiльшуеться за рахунок змiни видiв дитячоi дiяльностi на 5-10-15 хвилин

вiдповiдно BiKy.

PiBeHb сформоваllостi компетентнос,гей рiзних вiкових груп з'ясовуеться у

процесi злiйсIlеltIя монiторинry рiвня засsо€ння програмового матерiалу дiтьми

раннього та дошкiльного BiKy, отримаtrня антропометричних ланих та

встановлення рiвня нервово-психiчного розвитку дiтей раннього BiKy в процесi

спостережецня за житгедiяльнiстtо дiтей.

Здiйспення монiторинry якостi освiтrIього процесу у дошкiльних групах КЗ

(ХСШ ЛЪ1) ХОР проводиться вiдповiдно до регiональноТ програми

<Монiторинг якостi дошкiльноТ освiти> (Рекомендовано методичною радоIо

XapKiBcbKoi академii неперервноi освiти (протокол ЛЪ4 вiд 19. l2.2013))

lHcTpyMeHTapicM здiйсцеIrня монiторингу можуть бути: карти

спостережеIlня, квдllметричнt моделl, що використовуються в межах

регiональних монiторингових дослiдженнях та квалiметрична модель

€льниковоi Г.В. (лист МоНУ вiд 06.1 l,20l5 N9 l/9-535 <<Щодо визначення рiвня

розвитку дитини старшого дошкiльного BiKy за допомогою квалiме,тричноi

моделi)).

Внутрiшнiй монiторинг якостi освiти здiйснюеться вiдповiдно до cTaTTi 48

Закону Украiни <<Про ocBiry>>, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Укра'rЪи вiд



ll
16.01.2020 No 54 <Про затвердження Порядry проведення монiторинry якостi

освiти>.

Варiативна ск,палова Базового компонента дошкiльноi освiти (!ержавного

стандарту дошкiльноi освiти) нова редакцiя реалiзусться через роботу гурткiв та

iнтеграцirо змiсту парцiальних програм у рiзнi види дiялыrостi.

У 202l /2022 навчалыtому роцi у дошкiльних групах КЗ (ХСШ Nsl) ХОР
будуть упровадхувагись TaKi парцiалыri програми для iнтеграцii iх змiсту у

рiзнi види дiяльностi:

1. Програма з мор:rльного виховання дiтей дошкiльного BiKy <Скарбниця

моралi> (видаrttIя 2-ге оновлене зi змiнами i доповнеIrнями) (лист Iнстиryry

молернiзацii змiсту освiти вiд 08.11.2019 р. .lФ 22.1/l2-Г-1054) передбачае

виконацня вимог, окреслених у Щержавному стандартi дошкiльноi освiти, що

стосу€ться розвитку Mopa,rbHoТ сфери особистостi дошкiльника, визначення

завдань iзмiсту морального виховання дiтей дошкiльного BiKy з орiснryванням

на ixHi потреби, iнтереси та BiKoBi можливостi, що забезпечить пiдвищення

рiвня ТхньоТ моральноТ вихованостi

2. Програма з основ здоров'я та безпеки життедiяльностi дiтей дошкiльного

BiKy <Про себе треба знати, про себе треба дбати>> (лист Iнстиryту модернiзацii

змiсry освiти вiд 04.12.20l8 р. Nч 22.1/12-f-1049) Метою створення програми €

формуванrrя у дiтей знаIlь про основи здоров'я та безпеку життедiяльностi,

BMiHb i навичок рацiональноi поведilrки щодо збереження здоров'я, життя та

безпеку особистостi в середовищi проживання здiйснlосться шляхом iнтеграцii

завдань у рiзнi види дiяльностi при проведенi занять з дiтьми.

У 202112022 навчtlльному роцi в дошкiльних групах кЗ (хсш Nql) хоР
буде оргаltiзовано робо,гу таких rypTKiB:

ryрток хореографiчного напряму <Чарiвний cBiT таrrочкр>;

ryрток з театралiзованоi дiяльностi <Теремок>.

.Щiяльнiсть rypTKiB в дошкiльних групах КЗ (ХСШ Ngl) ХОР здiйснюсться

за такими програмами:

Програма хореографiчноi лiяльцостi дiтей вiд 3-х до 7-ми poKiB. Навчально-

методичний посiбник <flитяча хореографiя> (Лист Iнстиryту модернiзацii

змiсту освiти вiд l8.05.2020 Ns 22,|l|2-Г-282)



l2
ГIарчiальна програма з театралiзоваttоi дiя,lIьностi <Театралiзована дiяльнiсть як

засiб розвитку творчих здiбностей дiтей раннього та дошкiльного BiKy>,

реесIрацiйний номер Ns l20 (схвалено науково-методичною радою

Комунального вищого I{авчального закладу <XapKiBcbKa академiя неперервноi

освiти>r вiд 07,l2,20l7 протокол No3).

ТриваIiс,гь заllять rypTKiB станови,гь 15-25 хвилин залежно вiд BiKy дiтей.

IIl. CTpyKrypa ItавчалыIого року
Вiдповiдrlо до пункту З статгi 10 Закону Украiни <Про повну загальну

середню ocBiTy>> 202112022 навчальний piK розпочинаеться у День знань l
вересня 202l року i закiнчуеться не пiзнiше l липня 202l року.

Вiдповiдно до п. 15 Положення про закJlад дошкiльноi освiти для

дошкiльних груп навчальний piK починасться l вересня i закiнчуеться

3l травня, з 1 червня по 3l серпня тривас оздоровчий перiод (пiд час якого

освiтня робота здiйснIоеться вiдповiдно до iнструктивно-методичних

рекомендацiй MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТпи)

Освiтнiй процес органiзову€ться за семестровою системою: I семес,гр - з

0l вересня по 24 грудня 2021 року, II семестр - з l0 сiчня по 07 червня

2022 року.

Упродовж навчального року для дошкiльникiв проводяться канiкули, пiд

час яких заня,пя з вихованцями не проводяться, KpiM фiзкультурно-оздоровчоi

та художньо-продуктивноi дiяльностi.

Термiни проведення канiкул: лiтнi - з l черl]ня до 30 серпня 2022 року (90

календарних днiв), ociHHi - з 25 по 29 жовтня 2021 року (5 календарних днiв),

зимовi - з 04 сiчня по l3 сiчня 2022 року (l0 калеrrдарних днiв), веснянi - з l
квiтня до 10 квiтня 2022 (l0 календарних днiв).

Режим роботи дошкiльних груп КЗ <ХСШ Nsl) ХОР: 12 годин 5 разiв Ita

тиждень. Режим роботи кожtrоi BiKoBoi групи:

I молодша група - l2 годин, 5-деrrний робочий тиждень;

Il мололша група - 12 годин, 5- денний робочий тиждень;

Середru група - l2 годин, 5- деlпtий робочий тиждень;

Старша груlrа - 12 голин, 5- денний робочий тиждеIIь.



lз
Упродовж навчil.льного року лля учнiв проводяться канiкули: opicHToBtlo,

ociHHi - з 23 по З 1 жовтня 202l року, зимовi - з 28 грудня 202l року по 09 сiчня

2022 року, веснянi - з 26 березня 2022 року по 03 квiтня 2022 року.
вiдповiдно до рiшення педагогiчноi ради закладу навчальна практика та

навчальнi eKcKypcii упродовж 202ll2022 навчального року не проводитимуться.

Згiдно З чинним законоДавством оцiнIовання вiдповiдностi результатiв
навчання учнiв, якi завершують здобутгя певного рiвня загальноi середньоi

освiти, вимогам державних стандартiв загальноi середньоi освiти здiйснюсться

шляхом iх державноi пiдсумковоi атестацii. Змiст, форми та порядок

проведеIlня державноi пiдсумковоi атестацii визначаються

освiти i науки Укра'!Ъи.

MitticTepcTBoM

fliсля завершення навчання за освiтtrьою програмою вiдповiдного рiвня
повноi загальноi середньоi освiти i на пiдставi результатiв рiчного оцiнlоваrruя

та державнот пiдсумковоi атестацii учнi о'tримуtоть вiдповiднi документи про

ocBiTy.

Режим роботи закладу перелбачас проведення навчальних занять,

iнсулiнотерапiТ (додатки 7, 8 до рiчного навчального плану),

!ирекrор за о.кАрАсик

,,<ч)

IlIко"!л ]\'r l "



I4

Додлток l,
складений вiдповiдно до програми розвитку
дитини дошкiльного BiKy (Yкpaiнcbкe
дошкiлля). рекомендованою MiHicтepcTвoM
освiти i науки Украiни (лист Мiпiстерства
освiти i яауки Украiни вiл 23.05.20l7p.
]лъ l/11-4988)

Розподiл занять lIa ти?Iцень
у дошкiльпих групах КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (XAPKIBCЬKA
сАнАторнА школА л!1) xAPKIBCbKoi оБлАсноi рАди

лlл 202llzvz2 Ilавчалы]пй piк

1 - заняття з художньоi лiтератури плануеться таким чином: у середнiй та

старшiЙ групах l заняття на тиждень може бlти проведено за рахунок кiлькостi

занять з художньо-пролуктивIrоi дiяльностi; з розвитку мовлення у II молодшiй

групi; у I молодшiй групi та групi раннього BiKy - iнтегруватися у вище названi

заняття.

,Yс Види дiяльностi
Кiлькiсть групових занять Еа тиждепь за вiковими

mYпчlми
Перша

молодша
(вiд 2 до З

poKiB)

Друга
молодша
(вiд 3 до 4

poKiB)

Середня
(вiд 4 до 5

poKiB)

Старша
(Bi,l 5 ло 6

poKiB)

l
Озпайомленвя iз соцiумом

l 2 2

Озпайомленвя з природним
довкlллям

l l l 2

] Художяьо-продуктивяа дiяльнiсть: l

- музична
- образотворча

театрatльна тощо

4 4 5 5

4 СеЕсорIIий розвиток 2
5 Логiко-математичпий розвиток l 1 2
6 Розвиток мовлеrrпя i культура

мовлеплевого спiлкуваltпя
2 з 3

7 Здоров'я та фiзичций розвиток2 2 ]
ll зага.льна кiлькiсть заtIять на

тиждень
l0 ll |2 l5

9 Додатко_вi ocBiTHi послуги на вибiр
батькiв:j
- гурток хореографiчного напряму
<Чарiвний cBiT тавочку>
- гурток з театрмiзованоi
дiяльЕостi (Теремок>

2
iз них

1

l

2
iз них

l

l

]0 максималыlа кiлькiсть заIlя,гь на
тиждень

]0 l1 1,1 \7

11 Максимально допустиме
Еаван,гаr(ення на тпr{день па
дитину

1.4 2"7 4,7 ,7,1



l5

Художньо-продуктивна дiяльнiсть (образотворча) мох(е проводитися у

друry половиIIу дня у дошкiльних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.)

2 - голини, передбачеlri для фiзкультурних занять, не враховуlоться пiд час

визначення граIIичIIо допустимого навчального наваптаження на дiтей.

Фiзкультурнi заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкiльних

(4-ий, 5-ий,6-ий р.ж.) групах. Завдання фiзичного розвитку реалiзуtоться пiл

час проведення ранковоi гiмtrасгики, рухливих iгор, линамiчних перерв,

фiзкультурних хвилинок, пауз мiж занятIями та фiзкультурних комплексiв пiд

час проryлянки на свiжому повiтрi.

З заняття rypTKiB у групах з доl]готривалим TepMiHoM перебуванrtя

проводяться для дiтей, якi вiдвiдуIоть навчальнi заняття, у iншi днi, щоб

запобiгти перевантаження дiтей, З перелiчеrrих гурткiв дiти вiдвiдують занятгя

вiдповiдно до cBo'ii iHTepeciB та побажань батькiв. Кiлькiсть занять на тиждень

не перевицус граltично допустиме навчмьне навантаження на дитину.

4- максимально допустима кiлькiсть занять у першiй половинi дня в молодшiй

та середнiй групах не перевищу€ двох, у старшiй - трьох органiзованих

навчtlльних занять. Зменшення навантажецня на дiтей вiдбуваеться за рахунок

реалiзацii блочно-темати.tltого принципу планування, проведення iнтегроваяих

занять, пlд час я зшtяr,ь рiзних типiв,
,"9

\\
завдання

ыl\l
Дирекl,ор за о.кАрАсикД.rр'кi'iЁькд

(,лUлторнл
lilKO-IA п'sl'
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Додаток 2,
складепиЙ вiдповiдно до ocBiTtIboi програми
1-2_x класiв КОМУНАЛЬНОГО ЗДКЛАДУ
(XAPKIBCЬKA сАнАТоРнА шкоЛА м1)
xAPKIBcbKoi оБлАсноi рАди,
поlоджеl{оi на засiданнi педагогiчноi рмивiд 1l,06,202l (протокол лЪ l1),
затверджепоТ наказом КЗ (ХСШ N9l)) ХОР
вiд l1.06.202l Nq

Навча.ltыtий rr;latr
лля 1-2-x класiв КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (XAPKIBCЬKA

сАнАторнА ШкоЛА ЛЪl) XAPKIl]cbKoi оБлАсноi рАди
ца 202l12022 rrавчалыtий piK з yKpai'llcbKoю MoBoto IIавчаItця

Навчальнi предметп
Кiлькiсть голия на
тиlцепь y класi
1 2

lttBatliaпrrra ск,лалова
УкраiЪська мова 5 5
Iноземпа мова (апглiйська) 2 з
математика з 3
Я дослiдтt}rо cBiT ,]

lJ
Образотворче мистецтво I l
Музичне мистецтDо

] 1

Фiзичrrа культура ] з
Усього 20+з 2l+з
Варiа,гпвла ск;lалова
.Щодатковi годипи на вивчення предметiв iпварiантrюr
складовоi. KypciB за вибором. лроведенllя iндивiлуаллыrих
консультацiй та mупових занять

l l

росiйська мова
] l

гранично допустиме тихвеве нiвчйьяе навацтФl<ення Еа
у!цц

20 22,

Сумарна кiлькiсть навчальних годив iHBapiaHTuofi
варiативноi складових, що фiнансусться з бrоджету (без
урахувапня подiлу класiв на групи)

2з 25

#-"\>

tрА|.l

"хАркlRськА
с.\tlпторнл
tUfi(lлА,ъt"

!ирскrор за о.кАtъсик
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Навча;lыtнй rr;rall
для 3-4-х класiв КОМУ[IАЛЬНОГО ЗАКЛМУ (ХДРКIВСЬКА

сАнАторнА школА Ml> xAPKIl]cbKoi оБлАс[Iоi рАди
ла 202l/2022 trавчалыrий piK з rrавчаtttrя yKpaTlIcl'KoIo MoBoto

Додаток 3,
складений вiдповiдво до OcBiTfiboi програми
3-4-х класiв КОМУНАЛЬНОГО ЗДКЛАДУ
(XAPKIBcbKA САнАТоРнА ШкоЛА Ml >

xAPKIBcbKoT оБлАсноi рАди,
погодженоi на засiдаrrнi педагогiчноi радивiд ||.06,202| (протокол М 1l),
затверджеrrоi наказом директора
кз (ХСШ N9l ) хоР вiд l1.06.202l Nl

Навчальнi предмети
Кiлькiсть годип яа

тrrждепь у класi
з ,l

Iпвдрiаtl,rлд складова
Украiпська мова 5 5
IцоземIlа мова (аllглiйська) з ]
математика 1 ,1

Я дослiджуIо cBiT ,7 ,7

Iлформатика l l
Образотворче мистецтво 1 1

М}зичле мистецтво 1 l
Фiзичrrа культура ]
Усьоrо 22+з
Ilарiатцвllа скJIадова
Додатковi години ла вивчення предметiв iBBapiarTпoi
склаловоi. KypciB за вибором. проведення iндивiдумьних
консультацiй та групових занять

l l

росiйська мова l 1

гранично допустиме тижневе нaвчаJIьне навантажецня на
учн,I

2з 2з

Сумарна кiлькiсть Навча.льних годин iHBapiaHTHoi i
варiативноi складових, що фiяаясусться з бrоджету (без
ура.хуваttня подiду класiв на групи)

26 26

{прекr,ор о.кАIцсик
шк(.)-л^ mt(



для 5-9-х класiв
хлI,кIвськоi

l8
Дол*ток 4,

скпаденлй вiдловiдно до ocвiTнboi проФами 5-9-х
класiв КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (хAPKIBсЬKA
САнАтоРнА шкоЛА .}rrl ) xAPKlBcbKoi
ОБЛАСНОi РАДИ. лоlодженоi яа засiдаянi
педагогiчноi ради вiд l1,06,202] (протокол Jvs ]l),
затверджеtlоi наказом дирехтора КЗ (ХСШ Nsl, ХОР
вiд I1,0б,202l Ns

llдвчалыlии пJrarr
КОМУllДЛЫIОГО ЗАКЛАЛУ (XAPKIBCbKA САIIДТОРIIА ШКОЛА J!!r)
оБлАсIlоi рыц{ пл 202lп022 лавчалыrиЙ piк з yкpaiircbкoto мовою

llавчаllttя i виrtчеrlllям росiЙськоi иоsи

OcBiTHi галчзi Предметл
Кiлькiсть годuн на тпяцевь у

класах
5 6 1 8 9

Мови i лiтератури УкраТнська мова з.5 з.5 2.5 2 2
УкраiЪська лiтература 2 2 2. 2 2
IIlоземIlа мова (англiйська) ] 2 2 2
росiйська мова 2 2 2 2 2
Зарубiжна лiтература 2 2 2

Суспiльствознавство Iсторiя УкраiIIи (Вступ ло icтopii) l
Всесв;тllя ic горir, Iсторiя УкраiIlи 2
Iсторiя Украiни 1,5 1,5
Всссвiтня iсторiя

1

Основи правознавства
Мистецтво Музичне мистецтво 1 l l

Образотворче мистсцтво 1 ] l
Мистецтво l 1

математика математика 1
Алгебра
Геометрiя 2

Природозлавс,],во Природознавство 2
Бiологiя 2 2
Географi, 2 2 2 1.5
Фiзика 2 2 J
ХiNliя 1.5 2 2

ТехяолоI'ii Трудове навчання t l l
lнформатика 1 l l z 2.

Здоров'я i фiзична
кульryра

Осяови здоров'я ] ] ] ] I

Фiзичла культура з ] ] з ]
25,5+3 2,7,5+з 29+] 29,5+з з l+3

додатковий час ла предмети, факультативи, iндивiдуальнi або груповi
заняття m консультацji

2,5 з.5 ] з,5 2

кlqсu зо вчбором l l l l
Етиха

] l
Спецкурс (ХаркiвщиIIознавство)

l 1

Факt.lьпrоlпu вu, l tlou Bio) а I ыl i абU !р|повi пп яmrlя 1,5 2,5 .] 2,5 l
Фак)льгагивний курс .,Розв'я !}счо гексrоrзi за,,1ачi" ] l
Факультативяий курс ((Модуль числ1) 0,5
Факультагивний курс ( Розв'язування задач з rIараметрами) 0,5
1 нли в iдуа-r ь н або груловi занят1я з icтopii Украifiи (Всryл до icтopii) 0,5
lнди в iдуал ьн i або груловi заняття iз в9есвiтльоi icTopii, IcTopii УкраiiЙ 0.5
lлдивiдуа,lьн або лруловi заlIяття з icтopii УкраiЪи 0.5
Illдивiд/альн або лруповi заrrЯiirjiфqи l
Iпдивiдуапьн або групоцiЪйfi ,я з_ф_ЪЁtt\ l
]llдивiдумьпi або групсяйlй"Ёi,6ёiliiо}ii:"' 0,5
ltIдивiдуалыli або гDчл 0.5
lлливiлчаrыri qбо rруг|фl зац',iй'd iiiЙ]iмнI ]}оuи (анг:ri;"ом) l l
Граrlичrrо допчстиме rrl\rйlьфвпмwсд*" 28 зl з2 ]] зз
l}сьоrо (без чолхчвапlri ii]iлiсi6'й Иупц) 28+з зl+3 з2+з ]]+] 33+з

,Щrrректор з ак\цii;;; ;-,,2l о.клlцслlк



длrl l0-11-x KJIaciB
CAIiATOPIIA ШКОЛЛ

l9

{одаток 5,
складений вiдповiдно до ocвiтHboi програми
l0_1l_x класiв КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛДДУ
(XAPKIBCЬKA сАнАтоРнА шкоЛА Nol,
XAPKIBCbкol оБлАСноi рАДи, погодженоi на
засiданtli педагогiчrlоi ради вiд l1.06.202l
(протокол ЛЪ l l), затвердхеноi Haкtutoм директора
кз (Хсш л9l)) хоР вiд l1,06,202l ]f

навчалыrпй tIлаrr
КОМУНАЛЬЦОГО ЗАКЛАДУ (XAPKIBCЬKA
л}l> xAPKlBcbкoi оБлАсноi рлди п 202l l20z2

IIавчалыIшй piK з фi;Iозrогiчllrrм профiJlсМ (yKpaTrrcbKa фi,lrологiя)

Навчаlrьяi прслrrетп Кi.пькiсть годиrr rra тпiкдепь
l0 клас l l клас

YKpaiHcbKa мова 4 4
YKpaitlcbKa лiтература 2 2,

Зарубiжна лiтература ] l
IЕоземца мова (аIlглiйська) 2 2
Iсторiя Украiли 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвiтпя iсторiя l 1

Громадянська ocBiTa 2
Математика (мгебра i початкл ана,,1iзу та геомЕтDiя) з+l з+l
Бiологiя i екологiя 2
Iеографiя 1,5 l
Фiзика ] ]
lЦ]!опомiя l
Хiмiя 1,5 2
Фiзичла культура 3 ]
Ilибiрково-обов'лrковi llрслмстп з _]

Iпформатика 1.5 1,5
техпологii 1,5 1,5
Разом 29+з 28+з
Щtrлаrковi голrtllп на лрофiльнi прелмеlи. oкpeмi
базовi прсдvеrи. спецiмыli курси. факульгаlивIIi
курси та iндивiдуальнi або груповi заняття

6 7

Курс за впбором <Готу€мось до ЗНО)) ] 2
Iндивiдумьнi або груповi заЕяlтя з icTopii Украiни l l
Iндивiдумьнi або tpyпoвi занrття з фiзпки l
Iпдивiдуальнi або групоDi заняття з xiмiI 0,5 i
Iп.цивiлуаrьпi або груповi заняття з математики
(мгебра i початк4 аllаJliзу та геометрiя)

l

lчдивiдуа,rьнi або груловi запягlя з бiологii i екологii l
Iндивiдуа.lIьнi або груповi заuяття з iвоземноi мови
(англiйська)

0,5 l

Гранично дqпустицl}r@QФаваптаження па учня зз з]
B"u*o Фi''uu"ffi"ffiЖý"ня подiлу класу на 38 зlJ

ffирскr,ор *l
/

о.кл|,Асикt
\

\ч. "iiф I_/r.
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Cr.pyrcгypa 202| 12022 IlавчаJlыtого року
у комуIIАлыIому зАкJIАдI <хАPKIl]cbKA сАнАtорцА школА лъl>

хAPKIl]Cbкoi оБлАсноi рАди

ОСВIТНIЙ ПРОЦЕС

I с€мссl,р

0| ,09 .202]l -24,|2.202]l

кАнIкули
OciHHi: 2З.10.2021 - 3 1.10.202l

Зимовi: 28, l 2.202 | - 09.0 1,.2022

Весняпi: 26.03.2022 - 0з.04.2022

у лоlцкlJIыIцх l,pyIIax:

ОСВIТIiIЙ ПРОЦЕС
01.09,202l, з1.05.2022

кАIIiкули
OciHHi: 25. 1 0.202 l- 29,| 0.202l

Зимовi: 04.01.2022 - |з.01.2022

Весняцi: 01.04.2022 - 09,04.2022

Лiтнi: 01.06.2022 - 31.08.2022

Долаr,ок б

II ссместп

| 0,0 | .2022 -07 .06.2022

ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРIОД

01.06.2022 _ 3 1,08.2022
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Доtrаток 7

Режим роботикомунАльного зАклАду <хдркIвськА сАндторцд школА Jrы>
xAPKIBcbKoi оБлАсноi рАди

2-4 K"rncl' 5-1l K,racп

7,00 пiдйом 7.00 7,00 пiдйом
7,00-8.00 гlгlехlчнl процедури,

прибирання, пiлготовка
до снiданку

7,00_8,00 гiгiсвiчнiпроцелури,
прибиралня, пiдготовка до

7,00-8,00 гjгi€пiчяiпроцедури,
лрибираняя, пiдготовка

8,00_8,20 iн'скцii iнсулiну, l 8,00-8,20 iн'€кцil iхсулiUу, I 8,00-8,20 iн'€кцii iпсулiну, I

8,з0_9.05 l урок 8,з0-9,10 l урок 8,]0-9_15 l урок
9,25-I0,00 2 урох 9,25_10,05 2 урох 9,25-I0,10 2 урок
0,05 0.з0 II снiданок, перерва 0.05 0,]0 Il снiда ок, лерерsа 0,l0-10,з0 lI сUiдапок. перерва
0,j0 l05 З урок 0,30_ l,l0 З урок 0,з0- l,l5 З урок
1,25 2.00 4 урок l,25-12,05 4 урок 1.25_ 2,10 4 урок
2,20 2,55 5 урок 2.20- ],00 5 урок 2.20- ].05 5 урок
2.55 з,l0 aн'€кцii illcyлiHy, перерва з,00_ 3,l0 i}l'€кцii iнсулilIу, перерва 3,l5- 4,00 6 урок
з.l0_ ],40 обiл з,l0_ ],40 обiд 4,00_ 4,l0 iн'скцii iUсулiну, перерва

lз,40_ 5.10 деппий вiдпочинок (сон) з,40, 4,10 4,10_ 4,50 обiд
l5,l0_ 16,00 проведенн, виховних l4,l0_14.50 6 урок. гуртки. лрогуляllка l5.00_15.45 7 урок, прогулялка.

вfiховuих заходjв, ryртки
l6.00_I6,l5 l4,50_16,00 прогулянка, iФи, ryртки,

проведенпя виховнtlх
l5,45-I6,00

l6,l5- 17,50 Ilрогуляпка, iгри, гуртки l6,00-16,l5 l6.10- 16.55 Факультати8нi та
iндивiдумьнi або груповi
завятrя, проryлянка,

l6,l5-17,]0 l7,00-17,50

l7,50_18.00 iIt'€кцi'i iнсулiпу l7,30_]7,50 прогулrUка, iФи. гуртки l7.50_ 18.00 iн'скцii ilIсулjну
l8,00_18,з0 l7,50-18.00 iн'скцii ilIcyлiHy l8.00_18.з0
l8.]0-20,50 прогулrнка, особистий l8.00_I8,з0 ]8,з0_20.50 проryлянха, особистий

20.50-21,00 iн'скцii jпсулiну l8,]0_20,50 лролуJIянка. особистий ча( 20,50-21,00 iн'€кцi'i iUcyIiHy
21,00_2L30 II вечеря, пiдготовка до

сну
20,50-21,00 iн'€кцi'i iнсулiну 21,00_2l.з0 II вечеря, пiдготовка до

22,00 Diлхiд до сну, iltскцii 21,00_2l.з0 II вечеря, пiлготовка ло
сну

22.00 пiдготовка до cUy, Ь]'€кцii
ittсулiну

22,00 пiдгmовка до спу, iн'скцii
jнсулjну
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Щодаток 8

Режпм роботи
дошкiлыrих груп КОМУНАльного зАклАДУ (XAPKIBCЬKA сАнАторнА

школА л!1) xAPKIBcbKoi оБлАсноi рАди
ll молодша грула I молодша група

07,]0_
08,00

Зустрiч дjтей, огляд.
iгри,6есiди,

ралкова гiмнастика

07,30_
08.00

Зустрiч дiтей, огляд,
iгрп, бесiди,

раякова гiмпастика

07,з0-
08.00

Зустрiч дiтей, огляд,
iгри, бесiди,

ранкова гiмнастика

07,]0_
08,00

Зустрiч дiтей, огляд,
iгри, бесiди,

ранкова гiмнастика
08.00_
08.з0

iн'€кцii iнсулi}lу, 08,00_
08.з 0

iн'скцji iнсулiну, 08,00_
08,30

Iн'€кцii hсулiну,
пiдготовка до снiданку,

08,00-
08,з0

Iк'скцii iнсулillу,

)8,з0_
)9,l5

Iгрп, пiдготовка до 08,э0-
09,l5

Iгри, пiдгоmвха до 08.з0_
09.15

Iгри, пiдготовка до 08,30_
09.I5

Iгри, пiдготовка до

]9,l5_
]9.40

09,l5-
09,з5

09,l5_
э9,з0

э9,l5_
)9,25

09,50_
l0,l5

э9.45_
l0.05

2 запятгя )9.40_
]9,55

2 занятrя 09,35_
09.45

2 запят.я

l0,25_
I0,50

l0,50_
l1.05

llснiданок l0,05_
l0.20

Il снiдаUок 09,55_
l0,I0

II спiдаllок 09,45-
l0,00

II снiдаIlок

l1,05_
l2-20

ПроryляIlка, iндивiд, l0.20_
12_20

Прогулянка, I0.]0_
l2.I0

Прогулянка, iндивiд, l0,00-
ll-з0

I'Iроryляпка, iндивiд,

12.20-
I],00

ig'€кцii iвсулiну,
пiлrcтовка до обiду,
обiд

12_20-
l3,00

lfi'€кцii iнсулiну,
пiдгоmвка до обiду,
обiд

l2,l0-
lз,00

lп'екцii iнсулillу,
пjдготовка до обiду,
обiд

ll.з0-
l2,00

Iн'€кцii illсулiну,
пiдготовка до обiду.
обiд

lз,00_
l5,00

lз.00-
l5.00

Пiдготовка до сну, l].00_
l5.00

пiдготовка до сну, l2,00-
l5.00

l5,00-
l5,20

Пjдйом, заmрт,
процедяи

l5,00_
]5,20

Пiдйом, загарт.
процедури

l5.00_
l5,20

Пiдйом, загарт,
процедурt{

l5,00_
l5,20

Пiдйом, загарт,
процедури

I5.20_
l5.40

l5,20-
l5,40

l5,20_
I5.40

Полулснок l5,20_
l5,40

Полуденок

l5,40_
l6,з0

lгри, iндивiдуальнi
заняfir, фiз.занятrя

l5,40_
l6,]0

Iгри, iндивiдуальнi
залr,гтя, фiз,заI]яття

l5.,l0_
l6,j0

lryи, jlцлвiдумьнi
заняття, Фiз.занятrя

l5.40_
l6.з0

lгри, iндивiдумьвi
за,lяlrя, фь,за,lяггя

l6,з0_
I8,00

ПрогуляlIка I6,з0_
l8,00

l6,]0-
l8,00

Прогулянка l6,з0-
l8,00

l8.00_
l8.]0

lн'€кцii iнсулiну, l8,00-
l8,]0

lн'скцii iнсулiну, I8,00_
l8,]0

Iн'€кцi'i hсулiну, веч€ря i8,00_
l8,з0

Iн'€кцii iнсулiну,

l8,з0-
I9,з0

пiдготовка до

проryлянка,

бесiди, iгри,
iндивiдуальна

робота, ловернення

l8.з0-
I9.з0

ПИготовкадо
прогулянки,
лрогулянка,

бесiди, iФи,
iндпвiдуальна
робота, поверпення

l8.]0_
l9,]0

пiдготовка до

прогулянка,
спостереження, бесiди,
irри. iнливiауальна
робоm, ловернення

l8.з0_
l9.з0

Пiдготовка до

прогулrнка,

бесiди, iгри,
iндивiдумьна
робота, поверненхя


