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Начальникам управлінь освіти районних
в місті Києві державних адміністрацій

Керівникам загальноосвпніх навчальних
закладів

Про структуру 2015-2016 навчального року
та організашю навчально-виховного процесу
в загальноосвпніх навчальних закладах
міста Києва

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню ОСВІТу»
навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань -
1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структуру навчального року та строки проведення канікул. . .
встановлюють загальноосвггні навчальні заклади за погодженням
з відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом
навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. При цьому
Департамент рекомендує навчальні заняття організувати за семестровою
системою:

.. .
осІНЮканікули
зимові канікули

з 01 вересня по 25 грудня 2015 року (26 грудня
2015 року для шкіл, які працюють за шестиденним
робочим тижнем);
з 26 жовтня по 01 листопада 2015 року;
з 28 грудня 2015 року по 1О січня 2016 року;

перший семестр

другий семестр з 11 січня по 27 травня 2016 року (28 травня 2016

весняні канікули

. .року для шкш, яКІ працюють за шестиденним
робочим тижнем);

з 21 по 27 березня 2016 року.



Як передбачено ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,
навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації
випускників початкової, основної і старшої школи.

Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для
випускників 9-х класів 9 червня, 11-х класів - 28 травня..

Звертаємо увагу, що рішення про доцільність проведення навчальної
практики та навчальних екскурсій приймається загальноосвпнім навчальним
закладом самостійно.

Нагадуємо, що робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів розробляються згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки
України, які містяться в листі від 22.05.2015 NQ1/9-253 «Про структуру 2015-
2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладш» .

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів необхідно провести
роботу щодо складання робочих навчальних планів із конкретизацією
варіативної складової та затвердження їх у відповідному органі управління
ОСВІтою.

Оскільки індивідуальні та експериментальні робочі навчальні плани
затверджуються Департаментом і до 25 серпня поточного року мають отримати
погодження Міністерства освіти і науки України, доручаємо управлінням освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій до 15 липня 2015 року подати
до Департаменту такі навчальні плани для подальшого Їх затвердження
та погодження Міністерством.
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